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INDLEDNING

Da Sognepræsten til Uldum og Langskov i Jylland, 
Hr. Rasmus Ussing, i 1850 omkring sit halvfjersins- 

tyvende Aar havde faaet sit Embedes Bestyrelse over
draget til en Kapellan, anvendte han bl. a. sit Otium 
til at nedskrive sine Erindringer fra et langt Liv. Det 
er disse, som foreligger her i en lidt forkortet og sam
mentrængt Skikkelse, stillet velvilligt til Udgivernes 
Disposition af hans Slægtning, Stiftsprovst Dr. theol. 
Henry Ussing. Det synes som om Memoirernes Forfatter 
selv har omgaaedes med Tanken om en Offentliggørelse. 
Ud herfra maa forklares den ret besynderlige og usæd
vanlige Omstændighed, at Memoirerne ikke indeholder 
et eneste Navn hverken paa Personer eller Lokaliteter. 
Maaske har ogsaa Diskretionshensyn til dengang endnu 
levende Personer været medvirkende til denne gennem
førte Anonymitet. Disse Hensyn kan ikke siges længere 
at existere, og ad forskellig Vej er det lykkedes os i 
Noterne at kunne oplyse om de virkelige Forhold, hvor
for vi ogsaa bringer en anden Slægtning, Sagfører G. 
Ussing, Forfatterens Sønnesøn vor Tak. Til Trods for
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det hist og her romanagtige Snit, Forfatteren nu og da 
giver sin Fortælling, skal det dog siges, at selv i For
klædningens Form svarer den i et og alt til Livets 
brogede Virkelighed.

Retskrivningen er gennemgaaende Originalens.
Udg.



Memoirernes Forfatter,
Pastor Rasmus Ussing.



Som den næstældste af femten Søskende er jeg 
født i Købstaden R[ibe] Anno 1778 Klokken 6 

om Morgenen sidst i Juli Maaned1). Jeg erindrer 
det ikke saa nøje, uagtet min salig Fader, punctuel 
indtil det Mindste, optegnede alle sine Børns Fød
sels- og Daabsdage i en liden Bog.

Det er heller ikke af stor Vigtighed, at Verden 
erfarer, paa hvilken Dag, Time, Minut og Secund 
jeg første Gang skimtede Dagens Lys, da jeg ikke 
har bragt det videre end til Landsbypræst i et lidet 
Sognekald, hvor jeg endnu sidder og skriver dette 
og hverken er benaadet med Rang, ej heller de- 
coreret med Ordner, men tituleres simpelt og lige
fremt af de gamle Bønder: Faer, af de yngre: Hr. 
Pastor, og har kun min lange, sorte Kjole og hvide 
Pibekrave at prunske med Søn- og Helligdage.

Min Fader var verdslig Embedsmand i fornævnte 
Købstad, en liden, kraftig, undersætsig Person, meget 
hjulbenet2). Han var Jurist, om dansk eller latinsk, 
brød jeg mig i min Barn- og Ungdom ikke om og 
véd det endnu heller ikke i min Alderdom3). Men

i) Rasmus Ussing var i Virkeligheden født 9. Juli, men i gamle Dage lagdes 
ikke saa megen Vind paa Fødselsdagen. Til Exempel kom Holbergs Fødselsdag 
— 3. December — først for Dagens Lys i 1862. Naar Lengnicks Stamtavle over 
Familien Ussing opgiver 28/7, er dette antagelig Daabsdagen.

2) Faderen Niels Ussing (1741 — 1823), gift med Johanne Lovise Bruun (1760 
— 97), var Hospitalsforstander i Ribe.

3) Juridisk Examen oprettedes 1736. Den omtalte Adskillelse mellem latinske 
og danske Jurister fandtes ikke dengang.
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saa meget er mig bekendt, at han agtedes for en 
stræng redelig og retskaffen Embedsmand, og da 
han troede, at andre i deres Stand og Stilling vare 
det ligeledes, blev heller ingen Mand i Verden 
mere narret og forskubbet end han. Han var hidsig 
og letopfarende af Naturel, saa at et Ukvemsord, 
særdeles naar det tydede paa Ufornuft, Uredelig
hed og Ondskab, ligesom ogsaa enhver slet Hand
ling — naar han i sin store Tillid og gode Mening 
om sine Medmennesker derom overbevistes — 
bragte ham saalunde i Harnisk og bragte ham i en 
saadan brusende Bevægelse, at alle øjeblikkelig 
flyede og ingen turde nærme sig ham, i hvor gerne 
man ellers befandt sig i hans Selskab og under
holdt sig med ham.

Denne min Faders Naturel var Aarsag til at han, 
der bar en faderlig Kjærlighed for sine Børn, allige
vel af dem mere frygtedes end elskedes.

Min Salig Moder derimod var lutter Kjærlighed, 
Ømhed og Fromhed, hertil en dannet og forstandig 
Kone. Hun var smuk og velvoxen og havde en 
oval græsk Profil samt i det hele en junonisk Le- 
gems-Figur. Vi Børn ansaa hende for den smuk
keste i Byen. Min Fader elskede og agtede hende 
som hun fortjente, og vi vare hende med barnlig 
Kjærlighed hengivne, særdeles jeg, hvem Misun
delsen derfor kaldte Kæledæggen. Ak! desværre, 
at vi mistede denne fromme og kærlige Moder, da 
jeg traadte over i mit femtende Aar, og hun ej var 
ældre end 33 å 34 Aar, i hendes blomstrende Alder. 
Et lumpent Skærmbrædt, der styrtede over Vuggen, 
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hvori hendes sidstfødte, kun nogle Uger gamle 
Spæde, sov, indjog hende en saadan Skræk, at hun, 
uagtet tvende kyndige og duelige Lægers anvendte 
Kunst og Bestræbelser, maatte vandre heden.

Det var den første hjærtegribende Sorg, som jeg 
i min unge Alder fristede — en Sorg, der mange 
Aar derefter kostede mig bitre Taarer, end hvilke 
jeg ingen bitrere har fældet. Aldrig glemte jeg denne 
hulde Moder. Selv i min bedagede Alderdom træder 
hun stundom endnu i natlige Drømme til min Seng, 
kærtegnende mig som et Barn. Skuffet vaagner jeg 
og aftørrer de Taarer, som Skuffelsen aftvinger mig.

Af min Moder lærte jeg ABC’en, men om hun 
under min Vrangvillighed og hendes store Taal- 
modighed bragte det videre end til Bogstaverne, 
mindes jeg ikke. Vist er det, at jeg tilligemed min 
ældre Søster betimeligen sattes i Skole hos en i 
vort Nabolag boende Klokker-Enke, der gav sig 
af med Smaabørns Undervisning.

Denne Enke var en smuk gammel Kone, der i 
sit Aasyn havde noget bistert, der indgød Agtelse 
og Respekt; men uagtet hendes barske Ansigt var 
hun dog ikke stræng i sin Børnetugt — hun brugte 
hverken Ris eller Tamp eller andre Skolevaaben. 
I disses Sted havde hun en egen Methode, hvoraf 
aldrig andre gjorde Brug. Methoden var denne: 
viste et Barn sig vanartig eller vrangvillig, da be
tragtede hun det først taus og med et skarpt Blik, 
tiltalte det derpaa med enkelte afbrudte rørende 
Ord. Hjalp ikke dette, som stundom var Tilfældet, 
saa kastede hun sit gamle Hoved over sine paa 
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Bordet sammenfoldede Hænder og hulkede lydelig. 
At dette kun var et Spil, anede vi Børn ikke og 
antog det for virkelig Hulken. Alles Øjne bleve 
vaade, Methoden viste sin Mesterinde og Midlet 
hjalp, at sige til en vis Alder; men da gav hun sig 
klogeligen ikke længere af med at undervise de 
ældre Børn, der maatte vige Pladsen for yngre, 
der i denne Læremethodes Mysterier ikke var ind
viede.

Skraas overfor denne Enke boede den ene af 
Byens Klokkere — Ribe havde to Kirker, følge- 
ligen ogsaa tvende Klokkere — der ligeledes holdt 
Skole for ældre Børn. Denne Mand var en Studiosus 
og en Schleswiger (i Nutiden vilde han være kaldet 
en Oprører, en Forræder osv.), som ved Univer
sitetet i Kiel havde absolveret sine Studier. Han 
var en tynd mager Mand af Middelhøjde og var 
ved et apoplectisk Tilfælde bleven halt og lam og 
saa rystende paa Arme og Hænder, at Ske-, Kniv- 
og Gaffel-Mad magtede han ikke selv at spise uden 
at forfejle Munden, oversmøre og saare Ansigtet, 
og blev derfor ved deslige Spiser dagligen madet 
af sin Ægtehustru, en sønderjyllandsk Tjenestepige, 
ligesaa svag paa Aands Evner som ringe af Legems- 
Ynder, med hvem han havde misallieret sig. Dog 
formaaede han selv at drikke sin The og Kaffe, 
naar Drikkekarret, almindelig en stor hvid Sten
spølkumme, anbragtes paa et tilbørligt højtstaaende 
fast Fundament, som her var en Bilægger-Kæmpe- 
kakkelovn, der tillige tjente til U nderstøttelses-Punkt 
for de rystende Hænder, der begge omfattede Skaa- 
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len, hvoraf vor lærde Klokker drak eller rettere 
slubrede omtrent som de bekendte børstede Dyr 
af deres Trug. Hvad denne mærkelige lærde Mands 
Klædedragt angik, da bar han dagligdags inden 
Døre en broget Kattuns Slaabrok, en hvid Bom
ulds Nathue med Kvast, og Lædertøfler, uldne hvide 
Strømper og Knæbuxer; udenfor Døre derimod, 
paa Søn- og Helligdage var han pynteligen iført 
lange, vide, sorte Pantalons, sort Vest og en sort 
kort Livkjole, der alt tilhobe vidnede om hans 
drivtige Mages huslige Flid — thi alt var hjemme
gjort. Sættes nu paa det skaldede Klokkerhoved 
en med een Rad store Bukler vel udziret og hvid
pudret Peruque, saa haves et livagtigt Billede paa 
Klokkemanden, som han dagligdags og søndagsvis 
inden og uden Døre, stod, vandrede og færdedes 
i levende Live.

I denne ærværdige Klokkers Skole blev jeg og 
en to Aar yngre Broder anbragt1), da den gamle 
Klokkerenkes sindrige Lære- og Tugtemethode ej 
længere frugtede, og kraftigere Midler agtedes for
nødne til en videre og heldigere Fremgang i vore 
paabegyndte Studier. Vi skulde betimeligen forbe
redes paa at betræde den lærde Bane i Byens højere 
og højeste Skole, altsaa foruden at læse og skrive 
Dansk, regne paa Tavle, ogsaa undervises i Latin 
og Humaniora, hvori vor Fader mente — hvorpaa 
han grundede sin Mening maa Gud vide — at Klok
keren var ligesaa dygtig og hjemme som Latinsko
lens lærde Rector.

1) Theodosius Ussing, senere Overretsprocurator og Amanuensis hos Bispen 
i Ribe. (1780—1845). Han endte som sin Faders Efterfølger som Hospitalsfor
stander.
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Hvor vel havde vi ikke været farne om Klokkeren 
havde været ligesaa lærd som den lærde Rector 
og havde hertil forstaaet at bibringe sine Elever sin 
store Lærdom — da havde min Broder og jeg ikke 
forspildt en fire til fem Aar af vor Ungdomstid. 
Sent og langsomt blev det Forsømte oprettet; og 
aldrig fuldkommen forvandt, i det mindste jeg ikke, 
den forkerte Retning, som mine Sjæleevner under 
en forkert Undervisningsmethode havde taget.

I dansk og tysk Læsning, Skrivning, Regning 
og Religion vare vi i Forhold til Aarenes Tal kun 
maadelige, og i Latinen end maadeligere. Maaden 
hvorpaa Klokkeren søgte at bibringe os Kundskaber 
i det sidstnævnte Lærefag var den forunderligste 
og tillige den sletteste af alle Methoder, og er der
for i al dens Mærkelighed og Originalitet ingen
lunde at anbefale.

Cornelius Nepos blev anordnet, og to Exemplarer, 
rigeligen udstyrede med tyske og latinske Noter, 
anskaffede, og uden forudgaaende grammatikalske 
Kundskaber — om Grammatik havde vi intet Be
greb — gik Undervisningen i Latin for sig paa 
følgende mærkværdige Maade: Klokkeren — Lærer 
kan jeg ikke kalde ham, da jeg kun agter den for 
Lærer, som lærer andre noget, men vi lærte her 
intet — altsaa Klokkeren oplæste med Pathos den 
ene latinske Sætning efter den anden; min Broder 
og jeg pladrede dem efter; Klokkeren oversatte 
ikke hvert enkelt Ord, men hele Kommaer paa 
Dansk, og vi efterpladrede ogsaa det Danske, og 
saaledes blev Cornelius Nepos fra Begyndelsen til 
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Enden gennemtydet, med den Undtagelse at vi for 
at spare Klokkeren Ulejligheden, siden hen maatte 
oplæse Latinen, og han skaanede os for Møjen at 
oversætte den, hvilken han selv paatog sig. Ingen 
Lectier til egen Overlæsning bleve os foresatte, og 
til Lexicon havde vi lige saa liden Kendskab som 
til Grammatik, og dog gjorde vi latinsk Stil paa 
følgendeMaade: Klokkeren oplæste Latinen Komma
vis, vi skreve den paa Regnetavlen efter. Klokkeren 
oversatte Latinen paa Dansk, undertiden i Tankers 
Adspredelse paa Tysk. Vi efterskreve det ene med 
det andet, indtil Tavlens begge sorte Sider vare 
overskrevne. Klokkeren rettede derpaa Stilen, ikke 
Oversættelsen, thi den var hans egen, men de urig
tig bogstaverede og udeladte Ord. Paa denne Maade 
lærte vi dog en Smule dansk og latinsk Orthografi 
og Hurtigskrift efter Dictat.

Min Broder og jeg, saa unge vi vare, indsaa om
sider selv, at vi i Klokkerens Skole spildte vor 
Tid og lærte af Latinen intet, og af alt andet saare 
lidet. Vi besluttede derfor og tog efter en Tidlangs 
Ventilation Mod dl os at bede vor Fader tage os 
ud af denne Skole og sætte os i den bedre latinske. 
Dertil dristede vi os kun een Gang. Vor Begæring 
var som en Brand i vor Faders Næse. Han mente 
det var kun en Grille, som var kommen os i Hovedet, 
for med de Latinske Drenge, som han kaldte dem, 
at drive Skælms- og Skarnsstykker. Vi bleve kort 
afviste med de lakoniske Ord: „Lær kun hvad 
Klokkeren kan, saa behøver I ingen større Lær
dom — pak Jer bort!“
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Vistnok pakkede vi os bort det snareste vi kunde, 
for ikke ved vor Nærværelse end mere at fortørne 
og opbringe vor Fader; men vi i Forening med 
vore Meddisciple pønsede fra denne Dag af paa 
intet hellere end at spille vor Klokker saa mange 
Pudser, som lode sig udtænke, og at drive lige saa 
mange Skarns- og Skælmsstykker som de latinske 
Drenge. Vi behøvede Tidsfordriv, da Undervisnin
gen i Skolen ingen gav os, og at vi ikke manglede 
den, derfor sørgede tilstrækkeligen en af de ældste 
Skolarer, der var baade opfindsom og dristig selv 
— naar os fattedes Mod — til at udføre sine Løjer, 
som han og vi alle kaldte dem. At fortælle det 
Uvæsen, som i vor sidste Skoletid blev drevet med 
den arme Klokker, er helt vidtløftig. Kun hvad een 
af vore Meddisciple hittede paa vil jeg til Slutning 
kort fortælle.

Da Klokkeren en Søgnedag til en Kirketjeneste 
var iført fuld Puds og Pynt og i al Ro og Mag 
drak af den paa den store Bilæggerovn for ham 
hensatte Kaffeskaal og saae hverken tilhøjre eller 
venstre, da iagttog denne dristige og forvovne Dreng 
sit Snit, nedtog paa Hosesokker en i Nærheden 
hængende Rævehale, der brugtes til Støvekost, og 
fæstede den behændig og uformærkt med en Knappe- 
naal til det nederste af Klokkerens Kjoieskød. Uagtet 
de tilstedeværende Børns temmelig lydelige Fnisen, 
saa blev dog — Klokkeren var for sysselsat med 
sin Kaffedrik til at høre andet end sin egen Slubren, 
Madammen var gaaet i Byen og Pigen havde andet
steds Ærinde — alligevel intet opdaget. Men da
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Klokkeren med sit Rævesmykke haltede over Kirke- 
gaarden, hvortil Klokkerboligen stødte op, forun
drede det ham ikke lidet, at han, foruden med 
Hilsen, ogsaa blev modtaget med Haan og Latter 
af endel Kirkegængere udenfor Kirken, og han for
blev i denne sin Forundring indtil han inde i Kir
ken, til sin Forbauselse og store Forbitrelse bragtes 
ud deraf af Klokkerdrengen, der barmhjærtig be
friede ham fra hans Rævehale.

Det var nu en offentlig Skandale, som inden Aften 
rygtedes over den ganske Stad. Ogsaa min Fader 
erfarede den tilligemed de hundrede andre større 
og mindre Pudser, der næsten dagligen bleve drevne 
med den hos ham for sin Lærdom højt anskrevne 
Klokker, og vi maatte fornemmelig takke dette sidste 
Puds for at vi stante pede udtoges af Klokkerens 
Skole, og det besluttedes at sætte os over i Byens 
latinske. Med Klokkerskolen tog det nu en brat 
Ende, da alle fulgte min Faders Exempel.

For ej alene at komme i den lærde Skole, men 
ogsaa for at der kunde bestemmes hvor højt eller 
lavt vi i dens sex Lectier (saa kaldtes i ældre Dage 
Nutidens Klasser) vare at anbringe, var en Prøve- 
Examination dengang ligesom nu fornøden. Paa den 
hertil fastsatte Dag mødte min Broder og jeg alene 
uden Ledsagelse — vor Fader anede vel intet godt 
Udfald og lod os derfor gaa alene — hos Rectoren, 
der førend Prøven vistnok gjorde sig større Ideer 
om vor Lærdom, end da den var fuldbragt, da vi 
nemlig fortalte hvor mange Gange vi havde gen- 
nemgaaet Cornelius Nepos. Denne Bog i en nyere
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Udgave, i anden Format og uden behjælpelige Noter, 
blev bragt tilveje og os forelagt, og et lidet Pensum 
i dens første Capitel opgivet. Latinen oplæste vi 
med antagelig Færdighed, men da det kom til Over
sættelsen, blev vi stumme som Fiske; hverken det 
Hele, ej heller enkelte Ord, naar undtages et, ut, 
sed og slige hyppig forekommende smaa Partikler 
og Conjunctioner, formaaede vi at give paa Dansk.

Da det hverken i det første eller de andre Ca- 
pitler vilde gaa med den gamle Cornelius, hvor
med vi dog en lang Tid havde plejet en næsten 
daglig Omgang, blev han som en os aldeles ube
kendt Fremmed lagt til Siden, og Rectoren, rystende 
paa Hovedet, opgav os i Pensum et Par korte lette 
danske Sententser, som vi vel — mente han — ved 
Hjælp af et Lexicon og en Grammatik, der frem- 
lagdes, maatte kunne oversætte paa Latin, og han 
forlod os for ikke ved sin Nærværelse at forstyrre 
os, som han mærkede var bly, undseelige og ikke 
lidet forknyttede.

Den os dicterede Danske havde vi hver paa sin 
Qvartark-Papir nogenlunde læseligen skrevet; men 
ak! derved forblev det og vilde være forblevet, om 
vi vare bievne siddende til Dommedag. Vi stirrede 
paa Papiret, kastede af og til Blikke paa hverandre, 
pillede paa vore Kjoleærmer, tyggede paa vore 
Penne og maalte Loft, Gulv og Vægge med vore 
i Vand svømmende Øjne; men intet af alt hjalp 
os. Endelig kastede vi Øjnene paa det foreliggende 
Materiel: Lexikonet og Grammatiken og forsøgte, 
om dette ikke i vor Nød og forladte Tilstand kunde
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skaffe os nogen Hjælp; men o ve: de, endmere 
deres Brug, vare os ubekendte, et Galimathias, det 
første mere end det sidste. Fortvivlede lagde vi nu 
alt til Side og Hænderne i Skødet og fandt kun 
Trøst og Lettelse i vore Taarer, som vi hurtig af
tørrede, da Rectoren efter en halv Times Forløb 
kom tilbage. Da han, der var en medfølende Men
neskeven, i Særdeleshed en Børneven, fandt Pa
piret blank og os i denne sørgelige Stilling, saa 
trøstede og opmuntrede han os, og gav sig derpaa 
til at examinere os først i dansk Indenadslæsning. 
Denne skilte vi os taaleligen ved, men efter vor 
Alder— jeg 13 og min Broder 11 Aar — just ikke 
antagelig; derpaa dicteredes os paa Tavlen smaa 
lette Regnestykker i de fire Species, men uagtet vi 
havde gennnemregnet Cramers Regnebog i Regu
ladetri, i benævnte og ubenævnte, i Hele- og Brøk
tal, vrimlede det af Fejl i Additio, Subtractio, Mul- 
tiplicatio og Divisio. Endelig sluttedes vor mester
fulde Prøve med Examinationen i Religion; men, 
skøndt Pontoppidans gamle Forklaring baade inden- 
og udenad var gennemlæst, fandtes vi ikke at have 
lært stort mere end Stumper og Brokker af Luthers 
liden Katekismus.

Vi dimitteredes og forlode Rector-Residensen, 
vel paa en Maade lettede, men ikke mindre end 
glade i Sindet over at være slupne fra en tre til 
fire Timers lange og pinlige Examination, som ikke 
lovede os noget godt Resultat. Dette erfarede ikke 
vi ved vor Dimission, men vor Fader samme Dag 
af et Brev fra Rectoren, som meget beklagede, at
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han med sin bedste Villie ikke kunde anbringe os 
højere end nederst i Skolens nederste Lectie, og 
det endog kun af Venskab for vor Fader, og i det 
visse Haab, at vi, som saa uforsvarligen vare for
sømte, ved stadig Flid vilde stræbe at indhente hvad 
vi manglede og gøre gode Fremskridt i det, som 
skulde præsteres.

Man maa ej alene have kendt vor Faders Naturel, 
men ogsaa hans Forventninger om at se os an
bragte i en af Skolens øvrige Lectier for at gøre 
sig en rigtig Forestilling om det bitre Indtryk, som 
dette venskabelige og ubehagelige Brev gjorde paa 
ham. Hvor priste vi os ikke lykkelige, at vi allerede 
for et Aarstid siden paa Grund af at vi intet lærte, 
havde bedet om at udtages af Klokkerskolen, og at 
ogsaa andre, hvoriblandt vor Moder, flere Gange 
havde ytret og gjort opmærksom paa Nødvendig
heden heraf, naar ikke vor Ungdomstid skulde for
spildes og vi opvoxe i Vanskelighed og andet værre. 
Ingen Vredes-eller Utilfredsheds-Ytringer faldt der
for paa os, men derimod en Fortørnelse og For
bitrelse paa Klokkeren, som vedvarede indtil dennes 
dødelige Afgang, og det i den Grad, at vor Fader 
aldrig talte til eller med ham, at han paa sin Vej 
flyede ham som en med Spedalskhed befængt Mand, 
ja gad ej høre hans Navn nævne, og hørtes det, 
geraadede i en Affect, som om det forlængst passe
rede foregik i samme Stund.

Vi anbragtes da til vor Faders store Ærgrelse 
nederst i Skolens første eller laveste Lectie, saaledes 
at min Broder blev ei allene Klassens, men ogsaa
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hele Skolens Fux og jeg hans Nabo eller Sidemand, 
ingenlunde fordi jeg var dygtigere, men fordi jeg 
tilfældigvis var to Aar ældre — Alderen har, om 
ikke andet, Anciennitet eller Præference. Ancien
niteten beholdt jeg hele Skolen igennem, skøndt 
min Broder — jeg maa ærlig tilstaa det — fortjente 
Præferencen. I hvor galt det var gaaet, var vi allige
vel i vor Fornedrelse hjærteglade over vor Avance 
fra en ringere agtet dansk Pugeskole til den højt 
ansete latinske Lærde Skole.1)

Latinskolens Mesterlektie var paa den Tid delt 
i trende Parter: den Nederste, Mellemste og Øverste, 
som forestodes eller bestyredes af en Rector og en 
Conrector, der ikke i Time-, men i Dagevis delte 
Undervisningen iblandt sig, saa at Rectoren under
viste i Ugens tre første, og Conrectoren i dens trende 
sidste Dage.

Latinskolens Rector var i sit private Liv en stille, 
retsindig, veltænkende, fordringsfri, midaldrende 
Mand, der uden Overdaadighed klædte sig pænt 
og pynteligt, var punctuel ordentlig i hele sit For
hold, stræng maadeholden i sine Nydelser, og som, 
uden at være selskabelig, alligevel gerne deltog i 
Selskaber, særdeles Concerter og Baller, da han

i) Hvor smaa Forholdene alligevel var, faar man et godt Indtryk af, ved 
gennem Ribe Skoleprogrammer at erfare, at Skolens højeste Discipeltal i de 
Aar, Rasmus Ussing besøgte Skolen, var 39 (1791— 1800). Det hed sig spøgende, 
at for hver 2 Disciple var 1 Lærer. Da de første fem „Lektier* var passeret, 
erklæredes Brødrene ved Examen „immutori* og maatte endnu sidde et Aar i 
femte Lektie. Disse sex Skoleaar med udførlig Gennemgang af de forskellige 
„Hørere“s Kvalifikationer forbigaas her. I „Mesterlektien* indtræder Rasmus 
Ussing saaledes først med sit nittende Aar, og da han skal gennemgaa dens 
3 „Lektier*, lykkes det ham saaledes først at blive Student 22 Aar gammel.
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selv, uden at være Musicus, var en enthusiastisk 
Elsker af Musiken, og yndede Dandsen for saa vidt 
den paa Sjæl og Legeme havde en gavnlig Ind
flydelse.1) Han besad ingen dybsindig Lærdom, men 
var en erklæret Ynder af Naturen og tro Iagttager 
af dens Begivenheder, hvorfor ogsaa Naturhistorien 
og Physiken, hvoraf han samlede sig adskillige 
Curiosa, vare hans Yndlingsvidenskaber. Under
visningen drev han samvittighedsfuld som Embeds
pligt, men ingenlunde con amore. Han saaes med 
større Lyst og Iver at gaa i sin Have, der altid 
holdtes i pyntelig Orden og at beskæftige sig med 
at grave, plante, saa og vande, end at begive sig til 
og opholde sig paa Skolen, hvor han almindelig 
viste sig vrippen, vranten og vanskelig at komme 
tilrette med; og da han ei sjælden i cholerisk Vrede 
meddelte Øredask, ja stundom endogsaa til de 
næsten voxne Disciple brugte Riset, blev han, skøndt 
han i privat Liv var en elskværdig Mand, i sit of
fentlige Færd mere frygtet og hadet end elsket og 
yndet. Imidlertid gjorde Skolen under hans Besty
relse gode Fremskridt.

Rectorens tro Medhjælper, Conrectoren, var en 
elskelig beleven og selskabelig ung Mand paa nogle 
og tredive Aar, der en Tidlang havde rejst i Ud
landene og opholdt sig i Paris.2) Han var en god

i) Rector Lorenz Hansen (1750 — 1818) havde fra 1770 tjent sig op som Hører 
ved Ribe Skole. Han arvede 1786 Rektoratet efter sin svagelige Fader, men 
havde længe bestyret Embedet for denne. Han interesserede sig særlig for Na
turvidenskaberne og fik indført en Prøve heri, der dog senere afskaffedes. 1807 
udnævnt til Professor, 1810 Ridder af Dannebroge.

2) Stephan Tetens (1773—1855) var Dr. theol. og havde 1797 afløst Ludvig 
Heiberg, P. A. Heibergs Broder, som Conrector. I 1804 opgav han Skolevejen 
og blev Præst og i 1811 Biskop over Als og Ærø.
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Philolog, besad gode Læregaver og vidste at gøre 
sig lige saa afholdt af Disciplene som Rectoren var 
frygtet. Han var Disciplenes faderlige, i deres Glæ
der og Sorger deltagende Ven. Det er ikke gaaet 
mig af Minde, hvorledes vi ej sjælden, naar Rec
toren, der var gift med hans Søster, ved sin vrantne 
Lune gjorde os det efter vort Tykke for broget, 
søgte Trøst og Raad hos ham, hvilket han ogsaa, 
dog uden at skade den Agtelse og Respect, som 
tilkom Svogeren, villigen meddelte os saa godt han 
formaaede. Han havde, uagtet sin Nedladenhed imod 
os udenfor Skoletiden, en fuldkommen Magt og 
Herredømme over os i Læretimerne, saa at han 
ved sit blotte Blik og faa Ord kunde røre og be
væge os til hvilkensomhelst Side han vilde, og be
høvede hverken Øredask, eiheller Tamp eller Riis 
og Ferie; thi alle arbeidede under ham med Lyst 
og Glæde. De gode Fremskridt, som derfor under 
ham gjordes, opvakte stundom Rectorens Nid og 
Misundelse, hvilken han dog som den fordringsfri, 
humane og elskværdige Mand altid forstod at ned
dæmpe, saa at den gode Forstaaelse imellem dem 
som Svogere og Medlærere aldrig ophørte.

Jeg har nu leveret en Caracteristik af den latinske 
Skole, hvori jeg circa 13 Aar gammel indtraadte i 
den franske Revolutions Aar 1792. Jeg nævner dette, 
fordi jeg, og sandsynlig flere af mine Jevnaldrende, 
formedelst hin Tids revolutionære Begivenheder 
erholdt en Retning i Caracteren, som hos nogle 
sent, hos andre aldrig forandrede sig. Hvor helt 
anderledes forholdt det sig ikke med dem, som

2
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længe efter Revolutionens Ophør fødtes, og som 
i tidlige Aar lærte at agte og respectere det, som 
vi i Barndom og Ungdom væntes til at ringeagte; 
kun at de ikke skride til andre modsatte og lige 
saa lidet priselige Yderligheder.

I Mesterlectiens nederste og mellemste Parter 
udviste jeg saa megen Flid og gjorde saa gode 
Fremskridt, at jeg ved Optrædeisen i den øverste 
blev den Første, altsaa hele Latinskolens Dux, hvil
ken Værdighed jeg et Aar beklædte indtil Efteraaret 
1800, da jeg tilligemed min Broder dimitteredes 
med Rectorens gode Vidnesbyrd og bedste Recom- 
mendationer til Universitetets og dets honorable 
Professorers gode Varetægt. —

Førend jeg gaaer videre i mine Memoirer, maa 
jeg tilbagekalde i min Erindring enkelte for mig 
vigtige Begivenheder i mine Skoleaar formedelst 
den Indflydelse de fik paa min Tankegang og hele 
Sindsretning.

Det var i Latinskolens nederste Lectie, at den 
første Sorgens Sky trak op over os og formørkede 
vore unge Dage; da døde vor fromme og ejegode 
Moder. Dette Dødsfald gjorde paa mig et dybere 
og varigere Indtryk end paa min yngre Broder og 
gav mig en Hang til Sørgmodighed, hvortil jeg for
hen ikke kendte, og som i en ældre Alder aldrig 
ganske forlod mig, men vendte endog med fornyet 
Styrke tilbage ved ethvert i min Familie i sildigere 
Aar indtræffende Dødsfald.

Neppe var jeg kommen ind i femte Lectie,1) før
i) Rasmus Ussing var saaledes paa det Tidspunkt omkring 17 Aar.
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jeg en Juletid paa et af Byens smaa Børneballer 
blev forelsket og det op over Ørene, saa at jeg 
tabte Sands for alt andet undtagen min Kjærlighed. 
Naturligvis var denne min Kjærlighed for mig en 
nogenlunde undskyldende Grund for min mere og 
mere aftagende Flid. Tidlig og sildig og drømmende 
Dag og Nat stod Genstanden for min Kjærlighed 
— en liden med mig omtrent jævnaldrende Pigeglut 
blandt Byens Honoratiores — i himmelsk Engle- 
gestalt for min Indbildning og ved sit Gudesmil og 
fortryllende Kjærtegn forstyrrede mig bestandig i at 
læse, og endmere at tænke over paa hvad i Lære
timerne blev foredraget; og da der fra den tolerante 
eller rettere indolente Lærers Side var intet at frygte 
for min bestandig voxende Kjærlighed, og der ikke 
fra nogen anden blev gjort noget til dens Svækkelse 
og Neddæmpelse, saa gik det og saa galt og forkert, 
som det kunde gaa.1)

Imidlertid besluttede jeg at aabenbare mig for mit 
Hjærtes Udkaarne — den sidste og eneste Tilflugt 
i min Nød og Vaande. Men hvorledes skulde jeg 
bære mig ad?

Min Udvalgte stod tilligemed sine fem Søstre 
under en skrap Moders daglige Opsigt og Varetægt 
— en Moder af den Slags, der selv ret bekendt 
med og tilstrækkelig øvet i Kjærlighedens mange 
Intriguer, Sorger og Glæder, vil at Døtrene skulle

i) Den omtalte unge Pige, der spiller en saa stor Rolle i Rasmus Ussings 
Ungdomsliv, og som han diskret kun betegner med et J., hed Georgine Hen
riette (Jette) Fridsch. Hun var født 1783og var Datter af Provincialmedicus, Dr. 
med. Andreas Fridsch i dennes Ægteskab med Charlotte Mathiesen. Hun havde 
syv Søstre og fire Brødre. Familien Fridsch hørte til de toneangivende i Ribe. 
Foruden Vaaningshuset ejede den en udstrakt Have ved Aaen.

2*
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vorde dydigere, klogere og kyskere end hun selv 
til sin Tid havde været. Denne erfarne, kloge og 
forsigtige Moder tillod ingen af sine Døtre nogen 
ensom Gang paa Gader, Promenader eller andet
steds. Var hun ikke selv med, maatte Døtrene, to 
eller flere i Samfund, følges ad. (Den kloge Moder 
glemte dog med al sin Forsigtighed hvor fortrolige 
Søstre i Kjærligheds-Affairer kunne være). Paa 
Børneballerne, den eneste Lejlighed hvor jeg kom 
i nogen nær Berørelse med min Udkaarne, var hun 
bestandig omgiven af sine Selskabssøstre; paa ingen 
af Stederne lykkedes det mig at tilvejebringe et 
Rendez-vous ogen Kjærligheds-Erklæring i Enrum. 
Imidlertid troede jeg dog at profitere noget af vore 
børnelige Baller: jeg troede at opdage, at naar mine 
Øjne forfulgte min Elskede, som de uafladeligt 
gjorde, faldt ikke sjælden hendes Øjne paa mig, 
og naar vore Øjne mødtes, sloge vi dem begge ned 
til Gulvet eller op mod Loftet eller til Siderne paa 
Væggene; slige Maneuvrer havde jeg af Romaner, 
hvoraf jeg særdeles i min Forliebelses Epoche læ
ste mange, kun altfor mange, lært at hentyde paa om 
ikke en fuldendt, saa dog en begyndende Kjærlig- 
hed. Endnu tydeligere Kendemærker herpaa troede 
jeg at opdage under Dandsen. At jeg dandsede flere 
Gange og med større Hjærtelighed med den jeg 
elskede end med enhversomhelst anden, var en 
Selvfølge, men at hun dandsede gerne, ja hellere 
med mig end med andre, syntes jeg at bemærke, 
og endmere at et lidet Haandtryk af mine var altid 
ledsaget af et svagt Gjentryk af hendes smaa fløjls-
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bløde Hænder — et Tryk, som saa ubetydeligt det 
end var, dirrede mig som en elektrisk Funce ind 
i Hjærtet. Hertil forekom det mig, at naar vi vare 
opstillede til Dandsen— udenfor Dandsen nærmede 
vi os hverandre aldrig — talte hun mere og ven
ligere med mig end med andre af Ballets unge Ca- 
valierer. Alt dette tilhobe — som den forsigtige 
Moder ubegribeligt nok med al sin Erfaring om 
Dandsens virksomme Indflydelse paa unge elskende 
Hjærter ganske oversaa og glemte — alt var mig 
ubedragelige Symptomer paa en varm og inderlig 
Kjærlighed. Jeg Daare! Som alle Forliebte, baade 
gamle og unge mere eller mindre ere, jeg agtede 
og skatterede ikke de Gunstbevisninger, som de 
andre Smaapiger paa disse uforglemmelige Børne
baller beviste mig, der almindeligen ansaaes for den 
første af alle Byens Dandsere, en Adonis for alle 
Balcavalierer.

Da det ikke var lykkedes mig at faa en passende 
Lejlighed til at aabenbare min bestandig voxende 
Kjærlighed, saa gik — da jeg hverken kunde, ej 
heller vilde slaa den af Hovedet — min daglige 
Pønsen og Grublen ud paa at finde andre sikre 
Udveje. Hvo der søger, den finder. Jeg fandt efter 
min dengang værende Forfatning den mest passende 
Tid og det bekvemmeste Sted: Kirken var Stedet 
og Gudstjenesten Tiden. Hvorledes var jeg faldet 
paa denne Ide? Meget naturligt; jeg havde i endel 
af mine dyrebare Romaner læst om Kjærligheds- 
Affairer, der i Kirkerne ej alene toge deres Be
gyndelse, men ogsaa fortsattes og fuldendtes. Sligt
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var endogsaa baade Før og i min Tid passeret i 
min Fødebys Hoved- eller Domkirke, hvor jeg og 
fungerede som Forsanger. — Latinskolens Disciple 
forestode den Tid Sangen i Kirkerne. Jeg havde 
hørt slige Begivenheder meget omtale, ja selv en
gang i en Skolestue, hvor en af Stadens Skønne 
om Søndagen flittig indfandt sig, fundet en betyd
ningsfuld Blomsterkost henlagt, i hvis Midte en 
Billetdoux var insinueret og skjult; ogsaa havde 
jeg hertil iagttaget, at min Udkaarne undertiden 
uden Ledsagelse gik til Kirke.

Saa stor en Glæde jeg følte over og saa megen 
Held jeg lovede mig af min nyudfundne Kjærlig- 
heds-Plan, ikke mindre var min Længsel efter at 
se den lykkelig udført. Den første Dag i Ugen fik 
nu for mig en Betydning, som den forhen aldrig 
havde havt, og den gav mig de forudgaaende Søgne
dage fuldt op at tænke paa; thi med større Iver 
og mere Flid studerede ikke Byens Præster paa 
deres Søndagsprækener, end jeg tænkte over paa 
den Tale, der skulde ledsage min Kjærligheds-Er- 
klæring. Men min Møje var lang Tid spildt. Flere 
Søndage forløb hvorpaa min Elskede vel kom til 
Kirke, men altid i Selskab med den forbistrede 
Moder eller en eller flere af sine Søstre, saa at 
jeg allerede begyndte at opgive alt Haab om noget 
Held til mit Forehavende. Men som det i Verden 
ofte gaaer: at Hjælpen er nærmest, naar Nøden er 
størst, saaledes gik det ogsaa mig.

En Søndag — aldrig glemmer jeg den Dag — 
da Præsten messede for Alteret, hører jeg sagte
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Fodtrin nærme sig ad Gangen forbi Choret i Kir
ken. Jeg lyttede, lyttede skarpere og skarpere, og 
beskriv nu hvo der kan — jeg formaar det ikke 
— hvad der foregik i mig, da jeg pludseligen saa 
min Elskede liste sig forbi tout solo og begive sig 
til den vanlige Plads: en med Laas, Vinduer og 
grønne Gardiner forsynet lukket Stol. Blind og døv 
for alt undtagen for dette himmelske Syn, hørte 
jeg intet andet. Præsten messede, jeg hørte det ikke; 
han fuldendte, vendte sig fra Alteret, nikkede og 
vinkede ad mig, der som Forsanger skulde synge: 
„Og med din Aand.“ Jeg saa det ikke, min Aand 
var udvandret af Legemet og dvælede i den grøn- 
gardinede Stol nede i Kirken. Mine yngre Med
disciple saa bestyrtede paa mig, den ene i Menig
heden efter den anden rejste sig i Stolestaderne 
og stirrede, forbausede over den lange usædvanlige 
Pause, op mod Choret, og en almindelig Sensation 
over den hele Kirke blev opvakt, hvortil jeg dog 
ikke mærkede det ringeste, indtil endelig en af mine 
unge Kammerater ved et kraftigt Puf paa Armen 
bragte mig til Besindelse, og jeg svarede Præsten 
og sang „Amen" istedetfor „og med din Aand“, 
hvorover der nede i Kirken hørtes en temmelig 
lydelig Fnisen og Hvisken. — At jeg herved paa- 
drog mig en drøj Reprimande, og at jeg intet kunde 
fremføre til min Undskyldning, var en Selvfølge.

Et ildevarslende Omen, og var jeg hertil bleven 
saa forstyrret i Sindet, at jeg aldeles glemte de 
møjsommelig indstuderede, skønne, rørende og 
fyndige Ord, jeg vilde fremføre. Imidlertid var jeg
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fast besluttet paa at udføre mit Forehavende, det 
maatte saa gaa, hvorledes det gaa vilde, naar kun 
Skæbnen vilde være mig saa gunstig efter Guds
tjenestens Ophør at lede min Tilbedtes Fødder ud 
mod Kirkens dunkle Bagdør; thi ved den lyse 
Hovedindgang, hvorigennem de fleste Kirkegæn
gere passerede, lod sig intet udrette. Denne Bag
dør havde en mørk Entrée, der egnede sig for
træffelig til Stævnemøde, og det anede mig, at jeg 
her skulde være heldig i at opnaa mit Ønske. For 
min Anelse havde jeg en antagelig Grund: jeg havde 
bemærket, at min Elskede, naar hun ene kom til 
og forlod Kirken, var det ej sjælden ud gennem 
denne Bagdør, maaske for ikke at blande sig mel
lem Mængden, eller vel ogsaa for ikke endnu en
gang samme Dag at begloes, mønstres og kritiseres 
af de grantseende og strængtdømmende Skoledisciple 
i Choret.

Da Prækenen nu begyndte, og Disciplene med 
mig i Fronten begav sig ned i Kirken, som Skik 
og forordnet var, for — som det hedte og ogsaa 
burde været — bedre at høre og fatte Præstens 
Tale (hvilken vi almindelig hellere listede os fra 
ude i den frie Luft), overdrog jeg den ældste af 
mine Kammerater at forestaa Sangen efter Prækenen 
under Foregivende af Ildebefindende, og jeg forblev 
udenfor Kirken indtil den skæbnesvangre Time, da 
jeg begav mig ind i den mørke Entrée, hvor jeg 
posterede mig i den mørkeste Afkrog, jeg kunde 
finde.

Nu toner Orglet! Vinden bruste ikke voldsom-
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mere gennem alle dets smaa og store Piber end 
Blodet susede gennem mine Aarer. Enkelte Kirke
gængere passerede forbi, nogle bemærkede mig 
ikke, andre kastede kun et flygtigt Blik paa min 
Person. Endelig hører jeg lette Fodtrin; Døren 
springer op, og jeg træder frem og staar foran min 
Tilbedte, som om jeg vilde spærre hende Udgangen. 
Vi ser eller rettere stirrer nogle Secunder tause paa 
hinanden. Derpaa gør hun Mine til i Taushed at 
gaa forbi mig; jeg skynder mig, begynder stammende 
min Tale: „Jeg, jeg elsk..." — Videre kom jeg 
ikke, hun foer forbi mig og lod mig med Resten 
af min skønne Tale, med Sandhed kan jeg sige i 
det yderste Mørke. Thi her stod jeg bævende som 
Synderen under Galgen og havde nær rendt Ho
vedet mod den kolde, fugtige Kirkemur, dersom 
ikke flere Kirkegængere, der gik forbi, bragte mig 
til Besindelse. I fuldeste Fart ilede jeg afsted gen
nem lige og krumme Gyder, Stræder og Gader, 
uden Maal og Med paa kryds og tværs, indtil jeg 
endeligen befandt mig paa mit Værelse, uden at 
jeg selv vidste hvorledes.

Men paa mit Værelse var jeg kommen, saa meget 
var jeg mig bevidst, lige saa vist som jeg i denne 
Stund mindes, at jeg der kastede mig snart paa en, 
snart paa en anden Stol, snart i Sengen, snart næse
grus paa Bordet, snart foer frem og tilbage paa 
Gulvet, rev Papir og hvad der af skøre Sager faldt 
mig i Hænderne, i Laser og Lapper, og kastede 
alt hvad der kom mig i Vejen hulter til bulter. 
Men til min store Lykke aabnedes Døren og en
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Skolekammerat traadte ind. Han studser, seer taus 
paa mig og med Forundring paa Forstyrrelsen om
kring mig, førend han spørger „Hvad fejler Dig?" 
— „Hvad der fejler mig — alt fejler mig, jeg er 
det allerulykkeligste og elendigste af alle Menne
sker", og derpaa fortalte jeg ham mit hele uheldige 
Frieri. Min Kammerat, der var nogle Aar ældre 
end jeg og dertil sindig og betænksom, hørte taus 
paa mig, og da jeg havde fuldendt min Fortælling, 
smilede — ikke, som han forsikrede mig, over mit 
Vanheld — men over at jeg tog mig den Sag nær
mere til Hjærte, end den fortjente. Han søgte at gøre 
mig begribeligt, at netop min Elskedes Adfærd i 
Kirken vidnede ligesaa meget, hvis ikke mere, om 
Kjærlighed end om Haan, Foragt og Afsky, som jeg 
troede. „Thi", sagde han, „var det sidste Tilfældet, 
havde hun ikke undseet sig ved at tale med Dig, 
ja hun var vel ogsaa udbrudt i Latter over Dit for
kerte og kejtede Frieri. En aldeles kold Tilskuer 
vilde maaske have leet Dig op i Ansigtet; at hun 
ikke gjorde det, taler upaatvivlelig til din Fordeel."

Det var mig noget ganske nyt og vidnede om, 
at han ei blot flygtig havde læst, men og tænksomt 
studeret mange Romaner eller selv været velbefaren 
i Kjærligheds Sager; men Raisonnementet smigrede, 
og om jeg ikke ganske fæstede Tro til Sandheden 
deri, bragte det mig dog saa megen Trøst, at jeg 
nogenlunde fandt mig beroliget. „Men“, spurgte jeg, 
„hvorledes faar jeg bestemt Vished derom?" — 
„Skriv et rørende Brev til dit Hjærtes Elskede", 
svarede strax min Kammerat.
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Et Brev fandt ogsaa jeg selv var nu det eneste 
Middel til at gøre Ende paa min Elendighed. Papir, 
Blæk og Pen bragtes tilveje, og min Kammerat 
forlod mig for ikke under Skrivningen at forstyrre 
mig og lovede efter en Times Forløb at komme 
igen, modtage Brevet og egenhændig besørge det 
til sit Bestemmelsessted.

Næppe var min tjenstfærdige Kammerat ude af 
Døren, førend min Pen foer i Blækkuset, derfra 
paa Papiret og skred fort i en uopholdelig Fart. 
Mit Hjærte var fuldt, mit Hoved ikke mindre, og 
jeg udøste paa Papiret af Hjærtets Følelser, og af 
Hovedets Overflødighed sprudlede de skønneste 
og mest ophøjede Tanker, og saaledes fortsattes 
fra Begyndelsen til Enden, og Brevet — et Halv- 
ark-Postpapir i stor Format — var skreven fuld
færdig, uden at jeg kunde forklare mig selv hvor
ledes. Skade, at jeg ikke afcopierede dette mit første 
Kjærligheds Brev, som var et Galimathias af Kjær- 
ligheds Væv og Vaas, men som lige saa vist var 
fuldt af Fyr og Flamme, saa at min Elskede, der
som samme Ild brændte i hendes som i mit Hjærte, 
var upaatvivlelig kommen i Brand og henflydt i 
Henrykkelse.

Da Brevet var færdigskrevet og forseglet længe 
før jeg selv og ligeledes før min Ven havde ventet 
det, og der forløb først det ene, saa det andet Qvarter 
efter den fastsatte Tid, uden han viste sig, var det 
aldeles ude med min Taalmodighed; jeg løb til 
Vinduerne, slog det ene op efter det andet, jeg saa 
i Gaarden, hvortil min Kammerats Vinduer vendte:
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ingen Mors Sjæl uden den gamle pjaltede Røgter, 
der kørte Møg fra Stalden, og hørte gennem den 
aabnede Dør ingen anden Lyd end en gnavende 
Mus og en mjavende Kat.

Endelig hørtes lydelige Fodtrin paa Trappen. Jeg 
bebrejdede min Ven med Hæftighed hanslange Ude
blivelse, som han undskyldte med, at han ikke 
troede, at et Brev af den Beskaffenhed lod sig 
skrive i nogen kort Tid. Jeg lod Undskyldningen 
gælde og leverede ham Brevet. Derpaa delibere
redes over, hvorledes det bedst kunde afhændes, 
hvilket ikke vilde være saa let en Sag; thi alt be
roede, foruden paa min Vens Conduite, fornemme
lig paa et blot Lykketræf. Da vor Raadslagning 
ikke førte til noget Resultat, afbrød min Kammerat 
den, puttede Brevet i en Sidelomme paa sin Kjole 
og forlod mig med de Ord: „Lad mig kun sørge 
for alt, jeg skal gøre mit Bedste, og mere forlanger 
Du vist ikke af mig.“ Jeg var atter overladt til mig 
selv og mine opbyggelige Betragtninger, og skøndt 
noget beroliget ved at have overleveret mit Brev, 
foer Dødens Iskulde over mit hele Legeme og strax 
derpaa hæftig Feberhede, da efter fire uendelige 
Qvarter min Kammerat langsomt kom listende ind 
ad Døren og jeg saa Brevet uopbrudt i hans Hænder 
og et Jobs Budskab paa hans Aasyn.

Vi satte os ved Siden af hverandre paa en af 
Datidens gamle Canapeer og min Kammerat for
talte som følger: Tvende Gange, omtrent med et 
Qvarters Mellemtid, passerede jeg forbi J’s Gaard 
for at udspejde om Din Vedkommende var paa sin
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daglige og vante Plads ved Vinduet; hverken hun 
eller nogen anden lod sig tilsyne. Det faldt mig 
nu i Tanker, at det var Søndag, og at man da om 
Eftermiddagen i smukt Vejr (det var en af Som
merens skønneste Dage) plejede at spadsere ud til 
den ikke langt fra Gaarden beliggende Have. Der
hen rettede jeg da min Gang og opdagede allerede 
i lang Frastand, at den store Nøgle sad i Have
porten. Men førend jeg vovede at gaa ind, spurgte 
jeg en i Nærheden boende Kone, hvo der var i 
Haven og erfarede, at to af Frøknerne vare der
inde — Moderen var der altsaa ikke. Godt, godt, 
tænkte jeg, her er ypperlige Aspecter, tog derpaa 
Mod til mig og aabnede Porten. Neppe var jeg 
kommen ti Skridt indenfor, førend jeg blev begge 
Frøkener vaer i en af Havens Alleer. Da de og- 
saa bleve mig vaer, gik den største mig strax imøde, 
medens den mindste med nedslagne Øjne langsomt 
fortsatte sin Gang i Alleen. Taus overleverede jeg 
Brevet og bad derpaa at tilhænde Søsteren det. 
„Jeg veed fra hvem Brevet er og gætter ogsaa dets 
Indhold*, sagde den ældre Søster med et sarca- 
stisk Smil. „Min Søster har betroet mig hvad i 
Formiddags efter Gudstjenesten foregik ved Ud
gangen af Kirken; min Søster har derover fældet 
Taarer nok og græder endnu henne i Alleen. Jeg 
beder Dem hilse Deres Ven, at dette Brev kan og 
maa min Søster ingenlunde modtage." Derpaa rakte 
hun mig Brevet og bad mig raade Dig at slaa slige 
Kjærligheds Tanker af Hovedet, da baade Du og 
hendes Søster vare for unge til at tænke paa saa
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alvorlige Ting, at Udsigterne vare lange osv. Der- 
paa hilsede hun og vendte mig Ryggen.

At jeg lod min Ven komme saa vidt i sin For
klaring og ikke derover geraadede i en total For
tvivlelse maa jeg takke ham for, der saa godt vidste 
at berolige mig: at i hvor forkert det end gik mig, 
var der dog alle ønskelige Kjærligheds Tegn og 
Symptomer, hvilke han udlagde og forklarede mig 
paa det tydeligste og mest indlysende, og han raadede 
mig derfor ikke til at slaa min Kjærlighed af Tan
kerne, hvilket Frøkenen tilraadede, og som var et 
Raad jeg paa den nærværende Tid umulig var i 
Stand til at følge; men derimod at bevare den i et 
tro Hjærte, se Tiden og Aarene an o. s. f. Der var 
Forstand i min Vens Tale, og da jeg endnu ikke 
havde mistet al Forstand, og der for Øjeblikket 
ikke var andet at gøre og jeg endelig ved min Til
bedtes mulige og sandsynlige Gjenkjærlighed følte 
mig nogenlunde trøstet og beroliget, saa besluttede 
jeg, saa meget det stod i min Magt at følge min 
Vens forstandige Raad, hvilket med Tiden faldt 
mig saa meget lettere, da den snu Moder, der havde 
fattet mere end blot Mistanke om min Kjærligheds 
Affaire, sendte sin Datter til en fjern 0, hvor en 
Svigersøn af hende nylig var kaldet til Sognepræst.1) 
— Saaledes endte den første Periode i min aller
første Kjærlighed.

i) Den ældste Datter Chartotte Hedvig Fridsch (1777—1863) blev 1800 gift 
med Gert Johan Brøndsted, født i Horsens 1773 (om ham se „Portraitmalerens 
Dagbog", Memoirer & Breve VI), theol. cand. 1797, besvarede Aaret efter Uni
versitetets theologiske Prisspørgsmaal, informerede nogle Aar i Ribe og blev 
her forlovet. 1800 fik han sit første Præstekald paa den lille 0 Askø i Smaa- 
landshavet mellem Lolland og Sjælland. 1808 forflyttet til Hvidding, senere 
Asminderød. Død i Fredensborg 1846.
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Omtrent to Aars Tid efter min Kjærligheds Hi
storie tildrog sig i min Fødeby en Begivenhed, som 
gjorde mig bedre, end jeg forhen havde været, be
kendt med mig selv, mine Lyster og Tilbøjelig
heder. Ingenlunde af Tilbøjelighed var jeg kommen 
ind paa den studerende Bane, og allermindst yn
dede jeg ad dens Bane at træde op i den gejstlige 
Stand. Den Spot og Ringeagt, hvori Præstestanden 
i den franske Revolutions Tider, hvori jeg levede 
og opvoxte, blev udsat i alle Lande, gjorde mig og 
flere Jævnaldrende denne Stand næsten modbyde
lig. Men hvortil jeg egentlig havde Lyst og Anlæg 
kunde jeg ikke blive enig med mig selv om. Den 
verdslige Embedsstand i dens forskellige Grene, 
til hvilke glimrende Højder den end kunde føre, 
havde for mig intet tillokkende. Af Handelsaand 
besjæledes jeg aldeles ikke; mere yndede jeg Kunster 
og Haandværker, ogsaa Landvæsen og Landoeko- 
nomi, men Lysten hertil var hos mig ikke domi
nerende. Derimod mindedes jeg fra mine tidlige 
Barndomsdage, med hvilken Henrykkelse jeg be
tragtede og færdedes med militaire Personer — 
Byen havde dengang i Garnison et Regiment In
fanteri —, med hvilken Glæde jeg var Tilskuer 
ved og hvor mit Hjærte bankede af Fryd over alle 
Slags militaire Maneuvrer, samt hvorledes jeg, da 
Regimentet til min store Sorg forlod Byen, søgte 
at trøste mig med Tin- og Træsoldater, hvormed 
jeg Dagen lang legede og morede mig kostelig. 
Legen hørte efterhaanden op, som Aarene tiltog, 
og min militaire Lyst syntes med Aarene at svækkes
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og tabe sig; men, som jeg siden erfarede, ulmede 
den skjult i min Sjæl ligesom glødende Emmer 
under Asken.

Et Rygte opstod og bredte sig fra Mand til Mand, 
at Staden atter skulde have Garnison, og at denne 
bestod i vilde flyvende Husarer. Rygtet blev til 
Vished, Indtogsdagen omsider bestemt, og jeg var 
herover nær sprunget ud af mit gode Skind af Glæde 
og Henrykkelse. Endelig oprandt den længselsfuldt 
forventede Dag, paa hvilken Skolen havde erholdt 
Forlov, og hele Byen — der i tolv å fjorten Aar 
ikke havde havt Garnison, og hvor de fleste i dette 
Tidsrum fødte og opvoxne ikke havde seet eller 
gjort sig noget Begreb om en militair Person i le
vende Skikkelse — var fra tidligste Morgenstund 
i fuld Røre, og Store og Smaa, Gamle og Unge, 
Elegante og Lurvede af alle Stænder ilede ud af 
Byens Sønderport, trængende sig gennem hverandre, 
uagtet der ikke var noget at haste efter, da Husa
rernes Ankomst først Klokken 11 Formiddag var 
anmeldt. Men Tingen var, at en Del, deriblandt 
hele Skolen og den største Part af Byens mand
lige Ungdom vilde gaa dem et godt Stykke Vej 
imøde, og en anden Del, Pluraliteten, vilde vælge 
sig i Tide en beqvem Plads for at see, og en sikker 
tilbage for ikke at nedtrampes af de vælige Heste 
og molesteres af de gruelige Snurbarter. De som 
løbe længst, hvoriblandt jeg, havde tilbagelagt om
trent et Par smaa danske Mile, og vi øjnede allige
vel ud over det flade Land ikke en Pjalt Husar, end 
mindre det samtlige Corps af 2 Escadroner, som
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skulde udgøre Byens Garnison. Men Klokken var 
da ej heller stort mere end 8.

Mødige og trætte, gennemblødte og dryppende 
af Sved, besluttede vi, omtrent tolv Personer i 
Tallet, først at udhvile os og komme igen til Aande, 
og dernæst i Mag at vandre samme Vej tilbage. Vi 
havde næsten paa en Fjerdingvej nærmet os Byen, 
da jeg, der under Retiraden hundrede Gange havde 
vendt og set mig tilbage, paa den fjerne Horizont 
øjnede en liden Støvsky. Jeg raabte et skingrende: 
Hurra! der kommer de! — Alle standsede og alles 
Øjne rettede sig mod Støvskyen. Den voxede, Lyn 
glimtede ud af Skyens Midte, og efterhaanden skim
tedes hvide vajende Fjedre paa høje, sorte Huer, 
indtil de grangivelig viste sig i deres røde Peltse 
over de blaa galonerte Mantier, med blinkende 
Vaaben paa de rask fremtravende Heste, smykkede 
med røde Saddeldækkener og Bidsler tæt besatte 
med hvide blanke „Snogepander".

Hvad der rørte og bevægede sig i min Sjæl den
gang begge fremtravende Escadroner bleve fuld
kommen synlige og der commanderedes: Holdt! 
— hvilket det ganske vandrende Publikum ogsaa 
prompte adlød, som om det ogsaa var det ment 
og befalet — det formaar jeg ikke at beskrive. — 
„Retter Eder!“ lød det nu — „Sabler ud!“ og 
ud foer de i Solen blinkende Sværd af deres blanke 
Skeder. — „Fremad Marsch!“ — og alt kom igen 
i levende Bevægelse og Trompeterne skraldede. 
Yndigere Toner og en liflligere Musik lød ingen
sinde i mine ældre Dage for mit Øre — selv ikke

3
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Lumbye’s Champagner-Galop eller nogen af hans 
henrivende Waltzer lød siden saaledes, som den
gang de klirrende Sabler, de raslende Karabiner, 
de trampende Hestehove og de skingrende Trom
peter i min henrykte Sjæl. — Nu gik det i Parade- 
marsch ind ad Byens Sønderport til Torvet, hvor 
Sectionerne udfoldede sig, Sablerne præsenteredes 
og commanderedes i Skederne.

Jeg stod som tryllet over i en mig ubekendt 
Verden, indtil jeg omsider befandt mig tout solo 
paa det mennesketomme Torv. Jeg saa omkring 
mig ikke andet end den nøgne Virkelighed. Jeg 
gik taus, drømmende, langtfra glad, meget mere 
sørgmodig min Vej med Hoved og Hjærte fuldt af, 
hvad jeg paa denne Dag havde oplevet, hørt og 
set. Hvor hjærtelig ønskede jeg ikke at maatte kaste 
Latin, Græsk og Hebraisk paa et luende Baal, og 
derimod at maatte spænde Sablen, den i lange Ban
doler-Remme og med kongelig Navnetræk udsty
rede Taske ved min Side, og iføre mig den røde 
Pelts, den blaa Mantel, og alt hvad der udgjorde 
den complette Husar. Et indtil den bedagede Alder 
uudsletteligt Indtryk var gjort paa min Sjæl, og min 
Forkærlighed for det militaire Væsen var afgjort 
og utvivlsom. Men endogsaa i fjerneste Maade at 
ytre sligt for min Fader, der yndede ingen Stand 
mindre end den militaire, dristede jeg mig ingen
lunde til, da jeg forud kendte det bestemte Afslag, 
han vilde give mig.

Jeg tog da den faste Beslutning, som jeg, i hvor 
besværlig det end under mine vedvarende militaire
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Griller ofte faldt mig, alligevel troligen udførte, 
nemlig at forblive paa og gennemgaa den hele stu
derende Bane, indtil alle mine Examina vare ab
solverede og jeg var bleven min egen Herre — da 
vilde jeg være, hvad der nu stred imod min Faders 
Ønske og Villie. — At dette ikke skete, var ingen
lunde fordi jeg i mine fremtidige Anskuelser var 
bleven forandret, men fordi min Skæbne vilde det 
anderledes. Dog derom siden.

Det var i Aaret 1800, at min Broder og jeg, som 
foran berettet, dimitteredes af Skolen og hæderligen 
anbefaledes Universitetets Professorer, og vi rejste 
til Hovedstaden forat underkaste os examen artium.1) 
Den løb for mig heldig af paa et Par i Skødesløs
hed begangne grammaticalske Bommerter nær i den 
latinske Stil, der stødte mig fra den bedste Cha
racter, som derimod min Broder, der ogsaa — maa 
jeg bekende — var en bedre Latiner end jeg, hæ
derligen erholdt.

Efter nogle Dages Ærgrelse over mit Vanheld 
gav jeg mig med saa megen større Flid til at stu
dere til Philologicum, og uagtet min Skolekjærlighed 
endnu ikke var glemt, end mindre de militaire Nyk
ker vare forsvundne, lod jeg mig deraf ikke forstyrre, 
lige saa lidt som af Hovedstadens mange tillokkende 
Forlystelser og Adspredelser, men læste, paa en
kelte hellige Dage og Fritimer nær, uafladeligen

i) Denne aflagdes ved Universitetet, hvor Professorerne examinerede. Den 
nedenfor omtalte, i 1775 oprettede „Philologicum* var ingen speciel filologisk 
Prøve, om end naturligvis Prøven i de gamle Sprog stod i første Række, men 
Navnet paa første Del af „anden Examen*, hvorefter denne afsluttedes med 
„Philosophicum*.

3*
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tidlig og sildig, besøgte flittig Collegierne og for
sømte ingen af Examinationerne; indtil hen mod 
Slutningen af Marts Maaned, da en betydelig engelsk 
Orlogsflaade slog sig gennem Sundet ved Kronborg, 
sejlede videre og posterede sig i en truende Stil
ling, en Milsvej Længde omtrent, Østen for Tre
kroners Batteri.

Der udgik da fra den danske Regering et alminde
ligt Opraab til alle Stænder, Studenterne indbefattet, 
til uopholdelig at gribe til Vaaben. Al Handel og 
Vandel ophørte, Kunster og Haandværker stand
sede, Universitetets Høresale luktes, og indtil videre 
udsattes de nære forestaaende Examina. Alle Vaa- 
bendygtige, ej alene studerende, men ogsaa studerte 
Personer, hvilket Fag eller Næringsvej de end be
fandt sig i, fra Professoren til den yngste Rus, lode 
sig i den over Hovedet hængende Fare indskrive 
til militair Tjeneste og modtoge Armatur; saa at 
der i et Par Dage samledes et Corps af Muse- 
Sønner paa 12 å 1300 Mand, og blandt det hele 
Mandskab var neppe nogen bedre i sit Es end jeg 
— jeg, der saa uformodet saa mit første Ungdoms
ønske opfyldt og fandt Næring for min Yndlingslyst 
og Tilbøjelighed. Blankere pudsede ingen sine Vaa
ben, pynteligere og betimeligere til Klokkeslettet 
mødte ingen paa Exercerpladsen, og beredvilligere 
end jeg adlød ingen de spæde Commando-Ord, 
som udgik af de smaa Cadetters Mund; thi det 
var overdraget Cadet-Academiets Elever at lære 
og indøve Studenterne i Exercitsen, og bedre Exer- 
cermestre vilde neppe de ældre Officerer i Arméen
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have været; thi Cadetterne forstod paa en saa human 
og liberal Maade at bruge deres militaire Superioritet 
over os; og vi vandt dem alle kære, ja at vi under 
deres Anførsel gerne og tillidsfulde havde ladet os 
føre gennem Røg og Damp og den tætteste Kugle
regn. — Ved Cadetternes prisværdige Forhold mod 
Studenterne opryktes fra Roden den Animositet og 
de hyppige Stridigheder, som i Fortiden bestandig 
havde fundet Sted mellem Mars’ og Musernes Søn
ner, og jeg har siden denne Krigens Tid bestandig 
bemærket den samme gode Forstaaelse imellem 
Militaire og Studenter, som altid har været mellem 
de sidste og Matroserne.

Nu oprandt 2. Aprils Sol i det i Danmarks An
naler mærkværdige Aar 1801. Blankere stod Solen 
ingensinde op, Himlen var ren og skyfri, og der 
bebudedes en af Foraarets smukkeste Dage, og denne 
Dag var en Helligdag, Skjærtorsdag, og paa denne 
i Christenheden mindeværdige Dag anrettede Eng
lænderne paa den fredelige kjøbenhavnske Rhed et 
Blodbad, der heller aldrig gaaer af Minde.

I Ro og Mag sad jeg den skønne klare Morgen
stund ved en Kop The læsende Æschylos „Aga
memnon", indtil Klokken omtrent maatte være 9. 
Da hørtes først eet, derpaa et andet — tredie — 
fjerde osv. Kanonskud. Det var mig ikke muligt 
længere at holde mig siddende paa Stolen. Jeg 
sprang op, slængte Bogen langs henad Bordet. At 
spænde Sidegeværet omkring og ile ud ad Døren 
var et Øjebliks Sag. Jeg løb ud over Ulfeldts Plads 
(nu Graabrødretorv), hvor jeg logerede, og ad Løv-
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stræde, en De! af Store Kjøbmagergade, gennem 
Smaagaderne — den korteste Vej jeg kunde finde, 
hen over Kongens Nytorv ud mod Toldboden. 
Under Løbet forflerede sig Skudene, indtil de faldt 
Knald i Knald, kunde ikke mere skelnes og lød 
som en Tordens Rullen i det Fjerne.

Paa Toldboden var Hovedstadens Indvaanere i 
alle Aldre, alle Køn og af alle Stænder i talløs 
Mængde tilstede, indhyllede i Røg og Damp, da 
Vinden var Østen og bar ind ad Landet til, saa at 
ingen af de kæmpende Skibe vare synlige, men 
kun Glimtet af de fjendtlige Kanoner og Kuglerne, 
som flød og rullede matte henad Vandfladen imod 
Toldbodens Brystværn. En Lykke for den forsam
lede Folkemasse var det, at de fjendtlige Kugler 
ikke rakte længere og vare saa kraftesløse; og en 
ikke mindre Lykke var det for Staden, at af de, 
især i Bataillens Begyndelse, udkastede Bomber 
ikkun et Par naaede Langelinie, og enkelte Quintus, 
uden dog at forvolde anden Fortræd end den blotte 
Skræk. De fleste Bomber exploderede i Luften, 
kun efterladende paa den klare blaa Himmel en 
liden rund Skyplet og en neppe hørlig Knald; saa 
at Studenterne slap for det vovelige Arbejde: at 
slukke Bomber og i paakommende Ildsvaade at 
redde hvad reddes kunde, hvortil de fra Toldboden 
af indtil Nyhavn og endel af Kongens Nytorv vare 
ordnede og ansatte, og at altsaa alle i denne Hen
seende trufne Foranstaltninger kunde været sparede.

Uagtet Røg og Damp, Kanonernes Lynglimt og 
Dundren, de henad Vandfladen spillende og pla-
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skende Kugler og de enkelte i Luften exploderende 
Bomber var Alt, hvad der paa Toldboden var at see 
og høre, blev dog Mængden — uden at tænke paa 
Hjem, Mad og Drikke — i 5 å 6 Timer samlet; 
thi alle vilde opleve Enden paa denne mageløse, 
uafladelige Kamp og blodige Myrderi.

Endelig hedte det, at en engelsk Baad med hvidt 
Fredsflag var landet paa Quintus. Desuagtet ved
blev Kanonaden. Dog længe varede det ikke, førend 
overalt blev et Kampstille, og alle Skibene, saavel 
engelske som danske, udviklede sig ligesom Taage- 
billeder i det klareste Sollys. Hvad det var for en 
underlig Fornemmelse, da denne lange Kamp ende- 
ligen med Et pludselig ophørte.

Nu rygtedes det, at Admiralen selv med Parla- 
mentairflag var landet og agtede sig til Amalienborg 
for personligen at gøre sin Opvartning hos og tale 
med Kongen. Dette Rygte, der som en Parole løb 
fra Øre til Øre, fra Mund til Mund, stadfæstede sig 
ogsaa snart; thi ledsaget af tvende danske Søofficerer 
saaes denne verdensberømte Helt at komme og gaa 
tilfods fra Toldboden og ad Toldbodporten, omgivet 
af et Corps Politibetjente gennem Trængslen af den 
fra alle Sider tililende Mængde. Jeg var ogsaa saa 
heldig gennem Puf, Stød og Klemsel, Skrig, Skraal 
og Jammer fra og paa alle Kanter at arbejde mig 
lige ind til Politiets værnende Stokke, saaledes at 
jeg paa faa Skridt kom Helten nær. Men hvad 
havde jeg for alt mit møjsommelige Arbejde — 
hvad saa jeg? En liden, udmagret, lemlæstet, een- 
øjet og eenarmet Person — en vindtør Sild, som
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de i Trængslen blandede danske Sømænd i deres 
store Forbitrelse, under mange Forhaanelser, højt 
og lydeligen kaldte ham.

Fordybet i mine Tanker og Betragtninger, saa 
vidt man i en umaadelig Trængsel kan fordybes, 
lod jeg mig drive af Strømmen, indtil den omtrent 
naaede Amallegaden; her begyndte jeg at slide mig 
ud af den sig tættere og tættere sammenstuvende 
Folkemasse, af hvilken jeg omsider udpressedes 
ligesom en Svedskesten presses ud mellem Fing
rene. Sveddryppende, forklemt, forstødt og forpuffet 
slingrede jeg mod Hjemmet til op ad Bredgaden. 
— I mit Logis havde jeg netop aabnet og lukket 
min Dør, da jeg øjeblikkelig kastede mig i den 
nærmeste Stol, kaldte paa min Værtinde og raabte 
paa Mad og Drik, uden at give hende, der strax 
indfandt sig, et eneste Svar paa den Mængde Spørgs- 
maal hun gjorde mig om Slagets Begyndelse, Fort
sættelse, Beskaffenhed og Udfald, om de mange, 
som vare bievne saarede og dræbte (hvoraf jeg 
kendte ikke en eneste), om jeg (der ikke var i 
Slaget) var bleven saaret, kvæstet eller nær bleven 
ihjelskudt, om jeg slet intet havde faaet at spise 
og drikke, om og hvor jeg havde staaet og siddet 
og været tilmode etc. etc. — Da min snaksomme 
og spørgesyge Værtinde mærkede, at jeg for Tiden 
var til intet mindre oplagt end til at tale og svare, 
at hun spildte sine mange Ord og fik ikke sin Nys
gerrighed stillet tilfreds — saa skyndte hun sig 
at bringe tilveje, hvad der kunde tilfredsstille min 
legemlige Trang, der var stegen til det højeste, vist-



41

nok i den Formening, at havde hun først mættet 
og vederkvæget mig med Mad og Drikke, vilde 
hun nok kunne opmuntre min Sjæl, løse mitTunge- 
baand og gøre mig talende efter sit Hjærtes inder
lige Ønske. — Hun tog ikke Fejl i sin Formening; 
thi oplivet og styrket fortalte jeg løst og fast, hvad 
jeg selv havde hørt og set og af andre erfaret, og 
jeg havde i min Værtinde en Tilhørerinde, med 
hvilken ingen af Hovedstadens Prædikanter kunde 
rose sig af nogen mere andægtig og opmærksom.

Jeg var, efter to Timers Hjemmeværen ved Hvile, 
Mad og Drikke og Passiar bleven fuldkommen re- 
coreret og opmuntret, og følte nu Lyst til igen at 
spadsere ud paa Tolboden for at se hvorledes Sa
gerne efter Slaget stode.

Paa min Tour, efter at jeg havde passeret Ama
lienborg, mødte jeg strax ved Indgangen af Amalie- 
gaden det ynkeligste og grueligste Syn — mødte 
Krigens Jammer og Elendighed i dens rædsels- 
fuldeste Skikkelse. Jeg mødte det ene Vognmands
læs efter det andet dryppende af Blod, fuldt lastede 
med over og mellem hinanden slængte lemlæstede 
døde Kroppe, Stumper af afskudte Ben, Hænder, 
Arme og sønderknuste Hoveder. Hvad der endnu 
aandede og gav Livstegn, var enten kastet øverst 
paa Vognen eller blev baaret paa Bærebøre eller 
i Portechaise, og hvad der endnu kunde gaa, gik 
med gabende blødende Saar og sønderrevne blo
dige Klæder, enten selv saa godt de mægtede eller 
ledsagede af andre, efterladende sig Spor af det Blod, 
som de i hæderlig Kamp for Fædreland havde udøst.
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Jeg maa ikke nægte, at dette gruvækkende Syn, 
uagtet min militaire Lyst, bragte mig til at gyse og 
i mit Hjærte at Forbande ej alene Krigen med alle 
dens Rædsler, men ogsaa den Regering, der uret
færdig, uudæsket og uden den højeste Nødven
dighed fører den over sine Medmennesker. Dette 
blodige Syn viste sig for mig langs ad Amaliegaden 
og Toldbodvejen lige ud til Toldboden, hvor jeg 
saa den ene Baad efter den anden fuldt ladede med 
Qvæstede og Døde fra Batterierne og Blokskibene.

Naar jeg nu tilføjer, at jeg ved min Hjemkomst 
fra Toldboden fandt paa mit Bord aflagt skriftlig 
Ordre til fuldbevæbnet ufortøvet at møde paa Chri
stiansborg Slots Ridebane for at være beredt til 
hvilkensomhelst Tjeneste, naar Stilstanden var ud
løben, og at jeg tilligemed det hele Studenter-Corps 
bivouakerede dér den ganske Nat, om jeg ellers 
husker ret — saa har jeg fra den uforglemmelige 
2den April 1801 fortalt mine vigtigste Minder.

De larmende, urolige Dage ophørte, enhver gik 
igen til sin vanlige Gerning, alt kom efterhaanden 
i sit forrige, gamle, gode Glid, og de udsatte Ex- 
amensdage berammedes og kundgjordes paa den 
noksom bekendte tilgitrede sorte Tavle indenfor 
Universitetets alderstegne Port.1) Her blev nu andet 
at tage Vare. Det ved Krigens Bulder hel forstyr
rede Sind maatte bringes i Rolighed, de adspredte 
Tanker ordnes, de henslængte og tillukte Bøger 
opsøges og aabnes, og paa Kraft maatte der stu-

i) Talen er om den gamle Universitetsbygning, der ødelagdes ved Bombarde
mentet i 1807. Den nuværende Bygning indviedes 1836.
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deres. — Min Broder og jeg anstrængede os ogsaa 
hvad vi formaaede, og vore Bestræbelser lønnedes 
med Held og Hæder. Philogicum absolveredes med 
bedste Charakter, og da vi fremtidigen i vor Flid 
hverken ved militaire Øvelser, ej heller militaire 
Nykker — som dog undertiden midt under mine 
alvorligste Studier kom mig i Hovedet — lode os 
forstyrre, toge vi begge det følgende Efteraar Examen 
philosophicum med lutter Lauder og enkelte Præ- 
ceteris’er.

Men nu var vort første Universitetsaar næsten 
omme, det Aar hvor vor Fader betalte Logi og 
Kost for os, og hvorefter han udtrykkeligen havde 
forudbetydet os, at vi ikke turde vente en Skilling 
mere fra hans Haand, da han ikke formaaede det 
formedelst vore mange yngre Søskende, som han 
maatte sørge for. — Min Broder havde betimeligen 
faaet Løfte om en Husinformation paa Laaland, hvil
ken han ogsaa strax efter taget Examen tiltraadte. 
— Jeg ønskede helst at forblive i Hovedstaden 
eller i dens Nærhed, men havde faa Dage før min 
Logementstid paa Ulfeldts Plads var udløben ikke 
nogen Udsigt hverken til Time- eller Husinforma
tioner. Min Pung var tom, og jeg vidste lige saa 
lidet som nogen anden, hvor jeg skulde bo og være 
og hvoraf jeg herefter skulde leve. Men det gode 
gamle Ordsprog „Naar Nøden er størst, er Hjælpen 
ofte nærmest" bekræftedes ogsaa for mig; thi medens 
jeg en Dag bekymret over Udkomme i den mørke 
Fremtid drev omkring — dengang gad jeg ikke 
gøre andet end drive — mødte jeg min i min Skole-
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Kjærlighed fortrolige Ven, der ikkesaasnart mærkede 
min Bekymring, førend han deltagende ej alene er
kyndigede sig om, hvad jeg feilede, men ogsaa strax 
havde Raad og Hjælp paa rede Haand. Hjælpen 
bestod i, at han, der havde faaet en Condition, der 
næste Dag skulde tiltrædes, tilbød mig sit Værelse 
med Seng og Meublement paa fjorten Dage, saa- 
som hans Lejecontract først efter den Tid var ud
løben. Med Tak og Glæde tog jeg mod dette gode 
Tilbud, men gjorde min Ven opmærksom paa, at 
i hvor godt og vel det var at have Husly og et 
fjorten Dages Hjem, vilde jeg dog i denne Tid komme 
til at savne Livets første Nødvendighed, Mad og 
Drikke. Dog ogsaa i denne Nød vidste min for
standige, betænksomme og aldrig raadvilde Skole
kammerat at raade mig til mit Bedste. „Du har jo“, 
sagde han „Din norske velhavende Oncle, der en 
Tidlang agter at opholde sig her i Byen, gak hen 
og fortroe Dig til ham, han hjælper Dig vistnok®.

Da jeg havde forladt min Ven, ilede jeg sporen- 
strengs til min norske Oncle, der paa min Anbe
faling havde lejet sig det Værelse i Stueetagen paa 
Ulfeldts Plads, som min Broder og jeg et helt Aar 
havde beboet. Min Oncle, der for Tiden havde 
indlogeret sig i et af Hovedstadens Hoteller og 
var mig god og gunstig, lovede uden Betænkning 
og med den hjærteligste Velvillie at forstrække mig 
med alt hvad til Livets Underholdning behøvedes, 
saa længe han forblev i Byen. Ha, ha! tænkte jeg, 
Tiden vunden, meget vundet — ogsaa dette Ord
sprog stadfæstedes. Thi en Uges Tid efter besøgte
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jeg en anden af mine fordums Skolekammerater, 
og da jeg vidste, at han havde ikke faa formaaende 
Slægtninge og Bekendte, hvoraf jeg havde ingen, 
bad jeg ham at bevise mig den Tjeneste at for
skaffe mig enten en Huslærer-Plads eller et saa 
tilstrækkeligt Antal Timeinformationer, at jeg efter 
en Uges Forløb ikke blev husvild og, naar min 
Oncle forlod Byen, ikke brødløs.

Min anden Ven i Nøden lovede, at hvad der stod 
i hans Magt, vilde han med Fornøjelse gøre til mit 
Bedste. — Hvad der blev mig lovet sattes ufor
tøvet i Værk, og Løftet gik i en glædelig Opfyl
delse snarere end baade min Ven og jeg drømte 
om; thi tredie Dagen efter traadte han uventet en 
tidlig Morgenstund med et fornøjet Ansigt ind i 
mit Værelse med den glade Efterretning, at han 
Aftenen forud havde været i Selskab hos Professor 
B[ruun], hans Halvoncle;af denne var givet i Com
mission at skaffe en Huslærer for en agtet, kun en 
halv Miils Vej fra Byen boende Familie; at han (Pro
fessoren), da han ingen duelig og værdig kendte, 
vilde paa min Vens Anbefaling recommandere mig, 
og at dette endog lod sig gøre' denne Dags Efter
middag, da Familiefaderen kom til Byen og havde 
lovet at besøge ham. Jeg anmodedes derfor om, 
dersom jeg attraaede Conditionen, om at indfinde 
mig hos Professoren til et bestemt Klokkeslet, hvor 
jeg da kunde gøre Aftale med og underhandle med 
Manden selv.

Vistnok var jeg formedelst mine fremtidige Stu
deringer helst forbleven i Byen; men Nøden var
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for Døren; jeg havde intet Valg, og jeg haabede 
Byen saa nær, at kunne fortsætte mine Studier.

Til den fastsatte Tid var jeg hos Professoren og 
traf Familiefaderen, hvis Udvortes behagede mig.1) 
Da det ogsaa lod til, at han fandt Behag i mig, 
blev jeg, efter at være kommen overens om Lønnen 
— der just ikke var stor, men dog antagelig — og 
andre Vilkaar, strax engageret og ombedet, saa snart 
muligt og belejligt var, at tiltræde Conditionen. Det 
skete et Par Dage derefter, og den truende Nød 
var forsvunden.

En truende legemlig Nød var jeg undsluppen, 
men kun for saa at sige at falde i en aandelig, der 
var uundgaaelig, og hvoraf jeg ikke slap saa let og 
hastig. Jeg var nemlig kommen i en Stilling, hvor
med jeg var aldeles uerfaren — en Stilling, der 
vel af Navnet var mig bekendt, men hvorover jeg 
aldrig havde tænkt noget: Jeg var bleven Lærer! 
Jeg der ingensinde havde undervist, og som i mine 
Barndoms- og Ungdomsaar var efter den maade- 
ligste, ja forkerteste Methode bleven oplært. Jeg 
manglede Erfaring, Praxis og Theori. Jeg var bleven 
Lærer! Hvad dette var og havde at betyde, hvad 
jeg i denne Qvalitet vilde, kunde og skulde virke, 
faldt mig først rigtig ind at tænke over Dagen efter 
at jeg havde tiltraadt Conditionen, og der om Mor
genen Kl. 8 indfandt sig paa mit Værelse en ældre 
Dreng paa 12 Aar, to yngre Smaapiger, den ene

J) Den paagældende var Præst, senere Consistorialraad, til Taarnby paa 
Amager, Lambert Daniel Bruun (1754—1839). Gift 1. G. Regitze Wilgaard (1757— 
1787), 2. G. Dorothea Mossin (1765—98), 3. G. Anna Margrethe Mackeprang 
(1781 — 1831). I alle tre Ægteskaber var Børn. Ussings senere Brud, Pouline 
Regitze Bruun, var af andet Ægteskab.
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paa 9, den anden paa 7 Aar, og en endnu yngre 
lille Dreng paa femte Aar. Den ældste Dreng, der 
var bestemt til at studere og allerede under Faderens 
Vejledning havde endel Latin, Historie og Geografi 
inde, bar under Armen en hel Pakke Bøger, og 
hans yngre Søstre, der ligeledes af Faderen var 
underviste, bar deres i Hænderne. Jeg blev underlig 
tilmode og bragt i en mærkelig Forfatning ved Synet 
af disse fire Børn, som stode tause og undseelige 
for mig. Vi saa en liden Stund stiltiende paa hin
anden, indtil jeg fattede mig; og for dog at gøre 
noget til en Begyndelse gav jeg mig til at prøve 
dem, en for en, og fandt, til min ikke ringe Trøst 
og Glæde, at der hos dem maatte være lagt en 
Grund, bedre end den som i mine unge Dage lagdes 
for min Broder og mig.

At jeg paa denne min første Læredag og mange 
Dage derefter ikke fandt rigtig Rede i, hvad der 
til Nytte og Gavn for mine Elever skulde udrettes, 
at jeg gjorde Forandring paa Forandring og kvak- 
lede paa alt, indtil jeg fik det ordnet til min Til
fredshed — det begribe nok de, der ligesaa ube
tænksomme og uerfarne som jeg have befundet sig 
i min daværende Forfatning. Men ved daglig og 
utrættelig Flid og Eftertanke samt ved at læse og 
studere, memorere og exerpere nyere og ældre 
Opdragelsesskrifter, erhvervede jeg mig efterhaan- 
den den Øvelse og de Kundskaber, uden hvilke 
ingen ærekær og samvittighedsfuld Mand bør lade 
sig engagere til Lærerstanden.

Et helt Aar, hvori jeg alene beskæftigede mig
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med Undervisningsvæsenet, var godt forløbet, og 
jeg havde ingen Stunder til at tænke og gruble 
over andet; men da jeg i denne Tid erhvervede 
mig mere og mere Praxis og Theori, fik jeg ogsaa 
flere og flere ledige Timer, hvori jeg kunde for
unde mine Tanker og Følelser et friere Raaderum; 
da opulmede igen Tid efter anden Ungdoms Lyster 
og Tilbøjeligheder — naturam furca pellas ex, 
hun kommer dog igen den Hex — deriblandt især 
dominerede min gamle Kjærlighed, som jeg troede 
at Krigens Tummel, Vaabenøvelser, Studierne til Ex
aminer og daglig Sysselsættelse med Undervisning 
havde nedsænket i en evig Forglemmelses bund
løse Dyb.

Hvad der gav min Kjærlighed Næring, ja, bragte 
den til at blusse op i fuld Fyr og Flamme, var et 
Brev fra min næstældste Søster, i hvilket der for
taltes: at hun en Dag havde mødt min Uforglem
melige — der atter var kommen hjem fra sin Forviis- 
ning — i alvorlige Tanker, ganske alene prome
nerende i den omkring Byen gaaende Allé, at de 
ej alene havde hilset, men givet sig i hinandens 
Selskab, ja, endogsaa med hverandre under Armen 
indledt en fortrolig Samtale særdeles om mig og 
mit kejtede og fejlslagne Frieri i Skoletiden; at hun 
(min Elskede) ikke kunde glemme denne Begi
venhed, der havde kostet hende mange Taarer, 
ligesaa lidet som slaa mig af Tankerne, for hvem 
hun formedelst hendes egen Overraskelse og Und
seelighed, hendes strenge Moders tagne Forholds
regler, hendes ældre Søsters store Betænksomhed
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og Forsigtighed, var bleven hindret fra at aaben- 
bare den lønlige Kjærlighed, som hun stadig fra 
Børneballerne af havde følt for mig. — Under disse 
favorable Omstændigheder raadede min Søster mig 
— at sige, dersom min Kjærlighed var oprigtig og 
varig, og jeg ønskede at knytte en Forbindelse — 
i en Convolut til sig at indeslutte et Brev til min 
Elskede, hvilket hun lovede sikkert selv at prac- 
ticere hende i Hænde, og hun indestod for, at et 
gunstigt Svar vilde med det allerførste blive mig 
givet.

Dette behøvede min Søster ikke at tilskrive mig 
to Gange, thi henrykt i den syvende Himmel kastede 
jeg det lyksaliggørende Brev paa mit Bord, satte 
mig strax ned, tog ilsom fat paa Papir, Sax, Pen, 
Pennekniv og Blækhorn og var øjeblikkelig i fuld 
Positur til at skrive. Men det gik ikke saa flux 
og flydende med dette som med mit første Kjær- 
ligheds-Brev. Længe kunde jeg ikke hitte paa Be
gyndelsen, og med Fortsættelsen gik det Snegle
gang, og da jeg kom til Enden og gennemlæste det 
skrevne, rev jeg Brevet i ligesaa mange Stumper 
og Stykker, som det havde Linier. Tingen var vist, 
at jeg for tidligen satte mig til at skrive førend jeg 
havde bragt mine opbrusende Følelser i Rolighed 
og ordnet de hinanden gennemkrydsende Tanker, 
eller maaske Aarene havde gjort mig forsigtig og 
betænksom ikke at skrive Nonsens eller Kjærligheds 
Mik-Mak, eller noget, der kunde slukke istedetfor 
at tænde Kjærlighed. Jeg sundede mig lidt, kom 
bedre i Aande og begyndte et nyt Brev, som jeg

4
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— skøndt jeg ved Gennemlæsningen ikke fandt mig 
dermed ganske tilfreds — dog besluttede ufor- 
tøvent under Convolut til min Søster at lade gaa, 
som det var, med Posten.

Strax efter Brevets egenhændige Aflevering paa 
Postcontoret lettedes mit Bryst for en besværlig, 
trykkende Byrde. Men denne Lettelse var af kort 
Varighed. Thi snart efter begyndte Frygt og Haab, 
Længsel og Forventelse, der i Kjærligheds-Sager 
— besynderligen de uafgjorte — ligesom Regn og 
Solskin paa en ubehagelig Aprils-Dag afvexle med 
hinanden, at pine mig, og det saa meget hæftigere, 
jo mere Dagene forflerede sig. Jeg forventede Svaret 
med næste omgaaende Post og forventede det saa 
meget sikrere, jo mere jeg længtes derefter; men 
Posten gik een, to Gange, og endnu indløb intet 
Svar. Nu blev Frygten i Forening med Længsel 
og Forventning den mest plagende og dominerende 
Følelse i min Sjæl.

At det i denne Tid gik med min Pædagogik og 
mine egne Studier som det kunde, begribes let af 
alle i Kjærlighedens Gebet nogenlunde erfarne. De 
til Undervisning bestemte Timers Antal iagttoges 
nøjagtigen; men snart vranten og vrippen og van
skelig at gøre tilmaade, snart overdreven glad og 
venlig overbærende og eftergivende, snart sløv og 
drømmende, snart oprømt, som jeg den Tid var, 
herskede der i Undervisningen en bestandig Ebbe 
og Flod, der satte Børnene, som hidtil hos mig 
ikke kendte en saadan Ustadighed, i stor Forun
dring og bragte dem til at see snart paa mig, snart
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paa hverandre indbyrdes, ligesom spørgende: hvad 
gaar der af ham? Herren tqaa vide, hvad de tænkte 
— jeg tænkte alene paa og grublede over min Kjær
lighed og brød mig ikke om mine Elevers Tanker, 
ligesaa lidet som om deres Vel og Ve i denne, 
mit Sind og min ganske Sjæl forstyrrende Kjær- 
ligheds-Epoche.

Endelig, efter omtrent tre Ugers Forløb, da næsten 
alt Haab var opgivet, pikkedes paa min Dør og 
afleveredes et Brev, der, saasnart jeg saa dets Form, 
Udskrift og Signet, strax bragte mig til at ryste 
og bæve af Frygt og Haab inden jeg brød det. 
— Henrykkelse over Henrykkelse! — Himmelsk 
salig Fryd og Glæde! — Brevet var favorabelt, 
det lyksaligste som et Menneske kan tage i Hænde, 
aabne og læse. — Jeg blev saa fortryllet og beruset 
af de mange dyre Forsikringer og Tilstaaelser om 
den ømmeste, varigste og oprigtigste Kjærlighed, 
der nogen Tid under Solen var oprunden i noget 
Menneskes Hjærte, at jeg i min Henrykkelse og 
drukne Tilstand hverken hørte, ej heller saa mine 
Elever en halv Times Tid efter Brevets Modtagelse 
træde ind i mit Værelse, sætte sig ved Bordet, 
opslaa deres Bøger, ventende paa deres Lærers 
Opvaagnen af sin Beruselse.

Jeg var da omsider bleven skriftligen forlovet, og 
nu begyndte til den kongelig Postkasses Berigelse 
en i Førstningen ugentlig, siden hver fjortende Dag, 
og saaledes af-, dog enkelte Gange ogsaa tiltagende, 
varm og øm Correspondance, alt eftersom Elskovs 
Thermometret stod højere eller lavere. — Men

4*



52

denne hyppige Corespondance, der stadig førtes 
gennem min ældste Søster, maaske ogsaa dennes 
jævnlige, lønlige og ikke forhen stedfundne Sam
menkomster med min Elskede, var formodentlig 
den aarvaagne og paapassende Moder kommen paa 
Spor efter, thi førend hverken den ene eller den 
anden vidste noget derom, sendte hun Datteren 
paany til den bevidste Ø1).

Men skete det for aldeles at hæve ethvertsom- 
helst Samqvem mellem hende og mig og gøre en 
brat Ende paa den hele Kjærligheds-Historie — 
da, istedetfor at vinde, tabte hun alt. Thi næppe 
havde Datteren en føje Tid opholdt sig paa Øen, 
førend hun herfra ej alene tilskrev mig alt, hvad 
en idelig Hindringer og Modstand mødende Kjær
lighed kan føre i Pennen, men ogsaa — til min For- 
bauselse — indbød mig til at besøge sig, der var 
kommen femten Mil nærmere, med den Forsikring: 
at jeg hos Søsteren og Svogeren, der begge nu 
misbilligede Moderens Forhold og vilde favorisere 
vor Forbindelse, kunde vente mig den bedste og 
kjærligste Modtagelse; til endydermere Stadfæstelse 
herpaa havde hun formaaet Søsteren paa Foden af 
Brevet at tilføje et Par venlige indbydende Ord.

Hvorvidt Søsteren her handlede rigtigt, lod jeg 
være hendes Sag. Min Sag agtede jeg det absolut 
for, uden Betænkning, at tage imod Indbydelsen. 
— Jeg udbad mig da strax en fjorten Dages Per
mission til en i Familie-Anliggender (saa hedte det)

1) Askø i Smaalandshavet mellem Sjælland og Lolland, 7 km. n. for Ban- 
holm. Den havde eget Pastorat og Kirke, endskønt Befolkningens Antal i 1801 
kun var 122.
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nødvendig Rejse, hvilket blev mig tilstaaet, og med 
den første agende Post rejste jeg fra Hovedstaden 
paa Kjærlighedens Vinger over Land, indtil jeg 
naaede Færgestedet, hvorfra jeg en halv Mils Vej 
blev sat over Vandet og landede en Fjerdingvej 
fra Præstegaarden, der indesluttede mit Alt, min 
Himmel og min Salighed1).

Med raske og rappe Skridt ilede jeg mod mit 
Maal, det højeste, jeg nogensinde har ilet imøde, 
ladende Manden, der bar min lille Kuffert, langt 
tilbage efter mig.

Præsten kom mig venlig imøde i Gaarden, og 
hans Kone i Gaarddøren; begge bøde mig en hjær- 
telig Velkomst, bade mig træde indenfor og tage 
til Takke med den lille, indskrænkede Lejlighed. 
Kommen indenfor saa jeg mig om, som om jeg 
vilde, men ikke turde spørge om noget. Dog, da 
Spørgsmaalet viste sig tydeligere paa mit Ansigt 
og min hele Adfærd, saa, uden at lade mig komme 
til Orde, sagde Præstekonen: »De savner J. De 
maa undskylde, at hun ikke er tilstede og selv 
tager imod Dem; hun, den Stakkel, overraskedes 
uformodet af Deres pludselige Komme, ved at see 
Dem gaa ind ad Porten, da hun mindst anede det. 
Hun foer fra Vinduet paa sit Værelse for at tage 
en anden Kjole paa, da dog den, hun havde paa, 
var saa god og passende, som nogen Kjole kunde 
være“. — Min Kæreste fortalte selv siden efter, 
at hun i sin Betuttelse havde iført sig fire til fem

i) Ussing maa saaledes være gaaet over Falster og Lolland og være sat over 
fra Banholm, da Vejen til Færgegaarden ved Vordingborg, som han øjensynligt 
tager tilbage sammen med Præsten Brøndsted (se nedenfor), er betydeligt længere.



54

Kjoler efter hinanden og taget dem alle af igen, 
fordi hun fandt ingen af dem passende og anstæn
dige — nogle for gode, nogle for ringe — men 
at hun, da Søsteren indfandt sig og paaskyndede 
hendes Nærværelse i Dagligstuen, var bleven nødet 
til at beholde den sidst iførte, der var en af hen
des bedste, en Kjole, som hun endog en gala den 
Tid uden Beskæmmelse kunde have baaret.

Endelig aabnedes Dagligstue-Døren langsomt, og 
ligesaa langsomt indtraadte, eller rettere indskub- 
bedes den mig Vedkommende; men forlegen, bly, 
modfalden, med Øjnene mod Gulvet blev hun 
staaende ved Døren. Jeg var i stærk Begreb med 
at aabne Armene, styrte frem og synke hen i Kjær
ligheds Tryllefavn; men smittet, eller rigtigere stødt 
tilbage af hendes store Forlegenhed og Undseelse, 
forblev jeg fastnaglet til samme Plet, og i denne 
tause og ubevægelige Positur forbleve vi begge, indtil 
Præstefolkene, der smilende og smaaleende be
tragtede os en Stund, gav hinanden et Vink og 
forlode Stuen.

De, hvem denne tragicomiske Scene mellem For
lovede, der en Tidlang havde ført den hjærteligste 
og fortroligste Brevvexling og herved, maatte man 
mene, lært hverandre tilfulde at kjende, forekommer 
uforklarlig og usandsynlig — dem tillader jeg mig 
at gøre opmærksom paa: at siden Tildragelsen i 
Kirkens mørke Entrée havde J. af min Mund ikke 
hørt den mindste Lyd; at hun aldrig forhen, naar 
undtages enkelte Børneballer, og da kun under 
Dandsen, var kommen i nær personlig Berørelse med
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mig; at ingen fortrolig Samtale nogensinde havde 
fundet Sted imellem os; at min drengeagtige Skik
kelse, under hvilken J. forhen havde kendt mig, 
havde med Aarene udviklet og udfoldet sig til en 
hende aldeles fremmed og ubekendt mandlig. Man 
kan i Breve kysses og favnes; men sjælden fore
tages sligt i en øjeblikkelig Nærværelse, naar det 
aldrig forud er sket; der findes i Førstningen 
noget fremmed og ligesom frastødende, der for
hindrer saadant. — Selv havde jeg ingen Tid, ej 
heller Sindsfatning og Rolighed nok til at tage disse 
Grunde for min Forlovedes Adfærd i Betragtning, 
og forekom den mig højst besynderlig og ubegri
belig, jeg udlagde alt til mit værste, fortrød min 
Rejse, ja var næsten i Begreb med at gøre omkring 
og stante pede at rejse tilbage.

Dog det gjorde jeg ikke. Magneten trak mig om
sider til sig. Med sagte lydløse Trin nærmede jeg 
mig, tog med begge mine J’s slapt nedhængende, 
smaa Fløjls elastiskbløde Hænder, der ved første 
Berørelse ligesom galvaniserede mig og opvakte en 
ubeskrivelig Fornemmelse jeg aldrig forhen havde 
havt, ej heller mindes herefter nogensinde saaledes 
at have følt. Hænderne lod hun mig beholde, og 
jeg trykte dem ømt, det forstaar sig selv, men det 
var mig uforstaaeligt, at ikke det mindste Gentryk 
sporede jeg. Først nu blev jeg mælende og tiltalte 
hende med en hviskende, rørt og næsten skælvende 
Stemme: „Kære J.! hvorledes forklarer jeg mig Din 
besynderlige og frastødende Adfærd?" — Ved dette 
Spørgsmaal, ligesom vækket af en Søvn eller Dvale
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opløftede hun sine smukke, Forgiætmigej i Krystal- 
vand svømmende Øjne, hæftede dem paa mig og 
gav mig et gennem Marv og Ben lige ind i Sjælens 
Inderste trængende Blik, der gjorde ethvert Svar 
og enhver anden Forklaring overflødig; og da dette 
fortryllende Blik ledsagedes af et ligesaa fortryl
lende Tryk i mine Hænder, slap jeg hendes, og 
vilde i Henrykkelse favne og trykke hende til mit 
bankende Bryst — men ak! det var endnu meget 
for tidlig. Mit Forsæt afværgedes af en sagte Mod
stræben og de Ord — de første jeg efter min An
komst paa Øen, ja siden Børneballerne i min Føde
by havde hørt af hendes Mund —: „De er mig 
endnu saa fremmed og ubekendt.* — „Bort*, sagde 
jeg uvillig og krænket, „med dette fremmede og 
stødende De, som forlængst i vore Breve er ban
lyst; beviis mig dog, kære J.! den Godhed at sige 
Du!“ — „Oh!“ gensvarede hun, „plag mig ikke, 
jeg vil gøre alt hvad Du vil og ønsker, hav Taal- 
modighed med mig, indtil jeg fatter og kommer 
mig af min Overraskelse og Sindsforvirring*. — For 
ikke at være det Væsen, der i Alverden var mig 
alt, til Besvær og Plage, taug jeg en liden Stund, men 
foreslog derpaa at gaa udenfor, enten i Haven eller 
andetsteds, hvor vi uforstyrrede af Kommende eller 
Lurere, kunde tale med hverandre. J. tog villigen, 
og som det lod med Glæde, mod dette Forslag, 
og vi forføjede os ufortøvet, Haaad i Haand ud i 
en afsides liggende Have.— Her begyndtes en tem
melig kold og ligegyldig, vor Kjærlighed uvedkom
mende Samtale, der dog efterhaanden blev varmere.
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indtil den omsider endte med, at J. laa i mine Arme, 
vore Læber mødtes, og jeg gav hende mit første 
Kjærligheds Kys — et Kys, der gjorde mig, sand
synligvis ogsaa hende, samt denne lille uanseelige 
og forsømte Have, der lignede mere en Hønse- 
eller Andegaard end en Have, til det mest for
tryllende Eden.

Et Spørgsmaal blev mig anden Dags Aften efter 
min Ankomst til Øen — jeg ankom en Løverdag — 
af min forhaabentlige tilkommende Svoger forelagt, 
da min Kæreste sad paa mit Skød og vi begge vare 
i den syvende Himmel — det Spørgsmaal, om jeg 
nogensinde forhen havde præket? — Et ubehage
ligere, mere uinteressant, ja ærgerligere Spørgsmaal 
kunde i disse Trylle-Øjeblikke ikke gives mig. Som 
opskræmmetaf den behageligste, phantastiske Drøm 
til den allerubehageligste Virkelighed, stirrede jeg 
paa ham og gav ham vranten dette lakoniske Svar: 
„Jeg præket! nej vist har jeg ikke“. Svogeren lod 
ikke til at mærke min Utilfredshed, men vedblev 
roligt: „Da raader jeg Dem ikke at opsætte det for 
længe". Ja, han mere end raadede, han anmodede 
mig om, dersom jeg havde Lyst dertil. (Jeg nu Lyst 
til at præke! Hvor kunde nogen Moders Sjæl, 
der elsker eller har elsket som jeg, falde paa en 
saadan Tanke!). Han opfordrede mig endogsaa til 
næstkommende Søndag at gøre den første Prøve, 
som han mente bedst lod sig udføre i en Kirke, 
der kun havde en liden Menighed, hvor ingen vare 
strænge Dommere, men alle lette at tilfredsstille, 
og hvor ingen kendte mig.
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Bragt tilbage fra min berusede og sandseløse Til
stand og gjort modtagelig for alvorligere Tanker, 
kunde jeg ikke nægte, at der i Svogerens Raison- 
nementvar Forstand og Rimelighed; men jeg mente, 
at jeg, der endnu ikke havde begyndt mit theolo- 
giske Studium, ikke bivaanet et eneste theologisk 
Collegium, hverken kunde ej heller tænke paa at 
præke. Men denne tilligemed flere i mine Tanker 
grundede Indvendinger bleve gendrevne, dog kun 
med Grunde, der forekom mig mere sofistiske end 
sande. Dog da min Svoger in spe ej blot denne Af
ten, men ogsaa Formiddagen derpaa ved Thevands- 
bordet atter kom frem med sit fatale Raad og Anmod
ning, der omsider blev en Bøn og Begæring; ja da ej 
alene Konen slog sig til sin Mands Parti, men ogsaa, 
hvad det værste var, min Kæreste — at det ellers 
ikke var hendes Hjærtets Mening, erfarede jeg for 
sildig siden, hun forudsaa det Skaar, som flere Dage 
maatte gøres i vor Kjærligheds Salighed — gav sit 
Besyv med og ytrede: Du kan jo sagtens for Løjers 
Skyld prøve paa det“ — saa var jeg mere for hendes 
end for Gjæstevenskabs og Svogerskabs Skyld strax 
besluttet at give efter.

Aldrig saasnart var mit Minde givet førend Præsten 
sprang op fra Thebordet, hentede Papir, Pen, Blæk 
og bar det tilligemed en Hob litterære Hjælpe
midler, hvoraf jeg kendte ingen, paa mit Gæste
kammer. Med en triumferende Mine kom han til
bage og berettede mig, „at alt var beredt", og at 
jeg nu kunde begynde, fortsætte og ende efter Be
hag. Jeg var i Øjeblikket ikke bedre til Mode, end
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om en Rettens Betjent var kommen og havde fore
læst mig en Arrest-Befaling.

Skal det være, saa lad det være! For en Begynder 
var det ikke for tidlig at begynde, tænkte jeg, stod 
fra Bordet, takkede for Thevand, gav min Kæreste 
et langt Kys, og med dette Kys brændende paa 
Læberne forlod jeg Stuen, gik paa mit Kammer til 
et Arbejde, hvorpaa jeg vidste hverken Begyndelse 
eller Ende.

Jeg, der endnu aldrig med Agtsomhed og Inter
esse havde hørt, end mindre læst en Præken fra 
først til sidst; jeg der ingensinde havde tænkt over 
Pastoralia og kendte saa godt som intet til Rhetorik 
og Deklamation; jeg der vidste lidet mere om en 
Præken end, at den begyndte med en Bøn og endte 
med Amen — jeg Ignorant skulde nu tage mig til 
først at skrive, og dernæst for en christen Menig
hed at holde en evangelisk-christelig Præken!

Harmelig i Sind og Hu kommen paa mit Gæste
værelse kastede jeg mig paa Stolen ved Bordet, 
tog et Par Ark ud af den for mig fremlagte Bog 
Papir, bøjede dem i Qvadratform — en ellers uhen
sigtsmæssig Form for en skreven Præken, der skal 
anbringes paa en Prækestols smalle Bogstol — og 
gav mig til at sammenhefte dem med Synaal og 
Traad; thi ogsaa hermed var jeg tilstrækkelig for
synet. Nu tog jeg fat paa den evangelisk-christelige 
Psalmebog, slog den op og fandt det mig ved The- 
vandsbordet opgivne Evangelium til næstkommende 
Søndag. Evangeliet blev flere Gange gennemlæst, 
men jeg var ikke i Stand til deraf at uddrage et
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mig tilfredsstillende Thema, hvorover jeg med In
teresse og Dristighed turde skrive og tale. Ærgerlig 
slængte jeg den i min raadvilde Uvidenhed ganske 
uskyldige Psalmebog tilside, greb de homiletiske 
Hjælpemidler, hvormed jeg i Overflødighed var 
forsynet, det ene efter det andet og bladede om
kring fra Titelbladet til Enden i dem alle; men jeg 
blev ikke hjulpen. Utilfreds kastede jeg mig til
bage paa den gamle brøstfældige Stol, hvis orm
stukne Ryg knækkede, og jeg dejsede baglænds ned 
paa Gulvet og slog under Faldet Benene saa kraftig 
mod Bordet, at Blækhuset udsprøjtede en Del af 
sit Indhold over Psalmebog, alle mine Hjælpemidler, 
og besynderlig over mit til en opbyggelig Præken 
sammenhæftede Papir. — Da jeg ved Faldet var 
sluppen med den blotte Forskrækkelse, sprang jeg 
ligesaa rask op, som jeg var styrtet omkuld. At op
samle Enderne af Stolen og kaste den hen i et 
Hjørne, rense — saa godt det lod sig gøre — Bord, 
Bøger og Papir for Blækklatter — og derpaa atter 
at tage og sætte mig paa en solidere Stol, medtog 
ikke liden Tid.

Denne lille komiske Begivenhed havde den for
delagtigste Indflydelse paa min hele Person, jeg 
var sat i det bedste Lune, mit Sind blev muntert 
og jeg følte mig bedre end forhen oplagt til mit 
Arbejde — en saadan Crisis behøvedes vel for at 
vorde skikket til at skrive min første Præken. Dog 
manglede jeg endnu det vigtigste: en Text til min 
Præken. Uden længere i min gode Lune at ville 
plage mig med at gruble derover, besluttede jeg
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at gøre Begyndelsen med en Bøn. Det var en hel
dig Beslutning, jeg dér tog. Jeg lavede mig strax 
tilrette, afklippede det blækbespruttede Blad, dyp
pede Pennen, og fra denne udflød i føje Tid en 
almindelig Takke- og Lovbøn. Men det heldigste 
var, at da jeg under Fortsættelsen gjorde en liden 
Pause, foer der pludselig gennem min Sjæl Ideen 
til et mig convenerende Thema. For at den gode 
Fangst, jeg havde gjort, ikke skulde undslippe mig, 
afrev jeg strax en Lap Papir, skrev Themaet op 
derpaa, og fortsatte trøstigen min Bøn indtil Amen.

Da jeg nu vidste, hvad jeg vilde skrive og præke 
over, blev det mig ikke besværligt efter en kort 
Betænkningstid at begynde og fortsætte en Indled
ning til min Præken. Dog hermed gik det saa 
langsomt, at Resten af Formiddagen forløb, og jeg 
var ikke fuldfærdig, da jeg med et Klap paa Skul
deren og et varmt Kys blev opskræmmet af min 
Kæreste, der gennem den utillaasede Dør havde 
uformærkt listet sig ind, og inviterede mig til Mid
dagsbordet.

Min Hensigt var straks efter Middagsbordet at 
sætte mig i Arbejde med Fortsættelsen af min Præ
ken; men det tillod min Kæreste ingenlunde. Hun 
mente, at naar jeg berøvede hende min Nærvæ
relse den hele Formiddag, burde jeg ofre hende 
Resten af Dagen. Hun udlagde det saa klart og tyde
ligt for mig, at jeg maatte forstaa det. Man overtales 
let til det, man helst ønsker, og da jeg desuden af 
flere Aars Erfaring vidste, at Eftermiddag og Aften 
var for mig den mest uskikkede Tid af Dagen til
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Studier, saa gik jeg trøstigen ind paa min Kjærestes 
overtalende Anskuelser.

Det blev altsaa enstemmigen besluttet, at Formid
dagen skulde jeg lades uforstyrret paa mit Værelse; 
og Eftermiddagen og Aftenen skulde vi begge, inde 
eller ude, i Haven eller paa Mark og Enge eller ved 
Stranden sværme omkring, og under vor korte 
Samværen nyde Kjærlighedens Goder og Glæder.

Beslutninger er almindelig lige saa lette at fatte, 
som de ofte finde mange Vanskeligheder under Ud
førelsen; dette erfarede jeg. Jeg kom denne Dags- 
Aften sildig, omtrent Kl. 12 tilsengs. Jeg vilde næste 
Morgen tidlig op Kl. 4, men sov over mig indtil 
mit Uhrs Viser pegte paa 6. Fortrædelig over dette 
Syvsoveri foer jeg ud af Sengen, kastede mig i 
de højst nødvendige Klæder og satte mig til min 
Gerning, men ak! — en Dorskhed og Tunghed 
var over mit Legem og en Sløvhed i min Sjæl, 
der gjorde mig uskikket til et tænkende Arbejde. 
For at oplive mig gav jeg mig til at spadsere frem 
og tilbage i det kun fire Qvadratalen store Kam
mer, saa jeg nær ved de hyppige Vandringer var 
bleven svimmel, og satte mig derpaa. Endelig kom 
min Pen paa Gled, indtil jeg forbandt det opteg- 
nede Thema med den nu fuldførte Indledning.

Themaet var paa gammel Vis delt i trende Dele, 
og jeg var allerede vel begyndt med at afhandle 
den første, da tvende sagde Pik paa Døren for
styrrede mig i videre Fortsættelse. Ind traadte min 
Kjæreste med en venlig „Godmorgen® og en Bakke, 
fuldt besat med Thekopper, Sukkerskaal, Fløde-



63

kande og Hvedebrød, og anbragte det paa en af 
Bordets ledigste Pladser; men derpaa — det var 
det galeste hun kunde gøre — slog hun sine varme, 
bløde Arme — om min nøgne Hals og gav mig 
et Kys, der forførte mig til at favne hende og 
sætte hende paa mit Skjød. Borte var Præken med 
Bøn, Indledning og Thema, og vi hensank i et Dyb 
af Kjærlighed, hvori vi, jeg veed ikke hvorlang en 
Time, laa i Dvale, hvoraf kun stærke Fodtrin og 
et Rabalder af noget, som faldt paa Gulvet i den 
tilstødende Stue, formaaede at vække os. Min Kjæ- 
reste sprang som en opjaget Raa ud af min Favn 
og ud af Døren, ladende mig alene tilbage i min 
hele Forstyrrelse.

Jeg var ganske kommen ud af Concepterne. Mit 
Themas første Part var kun halvt, og dertil kun 
maadeligen afhandlet, da jeg atter afbrødes og maatte 
indfinde mig til Middagsmaden. Man gør her ej 
andet end æde og drikke, tænkte jeg, da jeg gik 
bort for at tilfredsstille en Trang, jeg ikke følte.

Ved Bordet kom det til Omtale, hvorvidt jeg 
var avanceret i min Præken? „Saa og saa vidt", 
svarede jeg hovedrystende og tagende mig om Mun
den. Præsten undrede sig storligen over den Smule 
Avance, jeg i den lange Tid fra Kl. 4 til 12 havde 
gjort, og mente, at jeg istedetfor at arbejde paa 
min Præken maatte have beskæftiget mig med andre 
Ting. Jeg kunde ikke nægte det, men angav dog 
ikke, for at skaane min Vedkommende, der for
legen saa ned paa sin Tallerken, hvad andet jeg 
havde foretaget mig. En uhyggelig Pause opstod
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ved vort lidet Bordselskab. Min Kjæreste lod ikke 
til heri at finde Behag og bekendte oprigtig, at hun 
alene maatte bære Skylden for min Efterladenhed. 
Det blev saa i det samtlige Bordselskabs Raad be
sluttet som følger: til borgerlig Tid Kl. 10 skulde 
jeg, saa længe til min Prædiken blev fuldført, for
føje mig til Sengs; Klokken 4 om Morgenen skulde 
jeg i denne Tid staa ud af Sengen. Min Kjærese 
tillodes det vel at bringe mig Thevandet i Værelset, 
men i største Stilhed, uden Pikken paa Døren, 
eller nogensomhelst Vedrøren, og endelig, naar 
alt sikkert var anbragt paa Bordet, rap og taus 
forføje sig bort; mig derimod paalagdes det: ved 
min Kjærestes Ankomst ikke at slippe Pennen, ikke 
at se mig om og være saa taus som en Mus. — 
Denne paa dyb Kundskab om Kjærlighedens Natur 
grundede Resolution blev approberet, og jeg og 
alle maatte tilstaa, at den saa samvittighedsfuldt 
efterholdtes, at en halv Time før Fredag Middag 
var min Præken fuldfærdig, og jeg kunde anvende 
Løverdag Formiddag til at corrigere, radere, sup- 
lere og memorere. En Gratulationsskaal, ledsaget 
af en liden Tale fra min velærværdige Svogers 
Mund, blev mig denne Fredag Middag i røden Vin 
tildrukken med det Ønske, at min skrevne Præ
ken maatte til min egen Tilfredshed og Menighe
dens Opbyggelse foredrages, hvortil jeg af Hjærtet 
lydelig føjede mit: Amen!

Skreven var vistnok Prækenen, men desværre 
ikke efter mit Behag. Under Gennemlæsningen 
Løverdag Morgen fandt jeg endel, som manglede,
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og ligesaa meget, som syntes mig overflødig Fylde
kalk, mange urigtig valgte Ord og Udtryk, forkerte 
Vendinger, tvetydige Sætninger og uklare, sophi- 
stiske Paastande; saa at jeg, om Tiden havde til
ladt det, vilde have kasseret det hele og givet mig 
til at studere paa en frisk; men nu lod det sig paa 
ingen Maade gøre. Min Præken blev til min Skræk 
heller ikke memoreret, i hvor megen Møje og Umage 
jeg end gjorde mig derfor. Men da jeg derover 
beklagede mig for Præsten og denne sagde: „Bryd 
De ikke Deres Hoved dermed — læs kun frisk 
væk op af Papiret, det har jeg, især i Begyndelsen, 
saa ofte maattet gøre“, saa blev jeg trøstet og vel 
tilmode indtil Søndag Formiddag Kl. 9, da jeg, uden 
at have hørt første og anden Gangs Ringning, plud
selig blev sat i Skræk ved den Efterretning: „Nu 
ringer de sammen til Gudstjeneste". — Det var 
mig en Dommedags-Lyd; jeg skiftede Farve, og en 
Febergysen foer over mit hele Legeme. Min Kjæreste, 
som gav Agt paa min Adfærd, fortalte, efter at alt 
var overstaaet, at hun blev hel angst og bange for 
mig.

I Paranthesis være det sagt, at hvad jeg den Gang 
følte og led, har jeg siden i Eftertiden ikke ganske 
forvunden, at jeg herefter aldrig med det frie og 
friske Mod, som saa mange af mine Embedsbrødre 
have, der betragter præstelige Forretninger en baga
telle, har besteget en Prækestol eller er traadt frem 
til en Brudevielse, Skriftetale o. desl., og at Præste
embedet derfor blev mig besværligt og byrdefyldt; 
saa at dersom jeg havde forudset, at en saadan Sjæle-

5
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lidelse skulde i større og mindre Grad i henimod 
40 samfulde Aar vedvare, da var sandelig min første 
bleven min sidste Præken. —

Jeg ilede nu til mit Kammer, fremtog mit i Bord
skuffen forvarede Concept, bøjede det fra Qvart- 
i Octavform, puttede det i Lommen, og skyndte 
mig ned i Dagligstuen, hvor Præsten og hans Kone 
og min Kjæreste stode ventende, fuld mynstrede til 
Kirkegang. Jeg tog min Kjæreste, eller rettere min 
Kjæreste — thi jeg sandsede ingenting — tog mig 
under Armen, og vi, fulgte af det præstelige Ægte
par, gik til Kirke, som om vi skulde indvies til 
den hellige Ægtestand.

Det veed jeg, at det var nogle af de tungeste 
Skridt jeg har gjort i Livet fra Præsteboligen ud
over Kirkegaarden ind i Kirken og op til Præstens 
med grønne uldne Gardiner udsmykkede Stol. Her 
satte jeg mig paa en qvarterbred Bænk som en 
Arrestant i sit Fangehul, lod Kirkebetjenten af sig 
selv begynde, rev ilsom Prækenen ud af Lommen 
og gennemlæste den i flyvende Fart atter og atter, 
uden at bryde mig om Degnens og Menighedens 
disharmoniske, skurrende Toner, indtil jeg midt 
under mit travle Arbejde opskræmmetaf den førstes 
Haandtag i Stoledørens Laas og af hans brægende 
Røst tilvarsledes at bestige Prækestolen. Her an
kommen erfarede jeg til min Skræk den meget for
kerte Form, jeg havde givet min Præken, der over
flankerede Bogstolens begge Sider, saa at det ej 
alene maatte vorde klart for Menigheden, at jeg 
læste Ord efter Ord op af Papiret, og ikke af Bly-
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hed eller Undseelse bestandig slog Øjnene ned, men 
ogsaa at jeg — hvad værre var — løb i Fare for at 
mit Papir enten ved raske Ombladninger eller ved 
fjendtlige Vindpust kastedes ud over Prækestolen 
og ned blandt Kirkegængerne, ladende mig stok
stenstum tilbage. Aldrig har jeg siden conciperet 
mine Prækener i denne farlige uhensigtsmæssige 
Qvadratform.

Endnu vedvarede Sangen, hvorved jeg vandt Tid 
til at recolligere mig noget; men med eet forstum
mede alle Munde, og jeg stod i den uhyggeligste 
Taushed og Stilhed, hvori et Menneske kan staa 
— ogsaa jeg taug. Aldrig forhen havde jeg opløftet 
min Røst i nogen offentlig Forsamling.

Hvor højt eller lavt skulde jeg raabe, for at alle 
kunde høre mig? I hvilken haard eller blød Tonart 
skulde jeg tale for at behage og ikke mishage?Jeg 
vidste hverken det ene eller det andet; men det 
veed jeg nu, at Præsten og jeg selv handlede nar
agtigt og uforsvarligt, da han, der vidste at jeg for
hen ikke havde præket, ikke raadede mig, og da 
jeg selv ikke faldt paa en eller anden Søgnedag 
forud at anstille en eller flere Prøver.

Her stod jeg nu saa forlegen og raadvild som 
nogen kunde være, en Skydeskive for alles Øjne, 
der stirrede paa mig som et fremmed Dyr. Da jeg 
mærkede dette, fandt jeg det ikke raadeligt længere 
at tie, tog Modet til mig, oplod min Røst, raabte 
saa højt jeg kunde, slog ind i den første den bedste 
Dur, der faldt mig i Struben; og nu gik alt efter 
det første udtalte Ord som Kæp i Hjul op af Pa

s’
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piret, indtil jeg stødte paa det i stor Stil skrevne 
AMEN, inden jeg vidste deraf og førend jeg ønskede 
det; thi nu, da jeg var kommen i Aande, havde jeg 
gerne villet begynde min Præken forfra. Hvad an- 
gaar Gesticulationen, der skal give en Tale Klem, 
Kraft og Udtryk, da var hertil ikke det ringeste 
Spor; enten glemte jeg den, eller jeg frygtede for 
at anvende den forkert eller herover at tabeTraaden 
og opføre for Menigheden en lydløs, theatralsk Panto
mime — jeg mindes det ikke. Saa meget er vist, 
at til „Amen" var jeg kommen, og jeg udtalte det 
saa højt og lydeligt, at ingen Moderssjæl kunde 
bære Tvivl om, at min i en knap Qvarterstid gen- 
nemfarede Præken var til Ende.

Den tungeste Byrde var væltet fra min Sjæl. Som 
Fuglen, der slipper ud af Buret, følte jeg mig fri 
og glad, da jeg — efter at have puttet min Qva- 
drat-Qvarter-Præken i Lommen og taget Alterbogen 
under Armen, steg ned af Prækestolen, begivende 
mig til den indelukte mørke Skriftestol ved Alteret, 
der nu forekom mig som det hyggeligste lille Væ
relse. Her sad jeg sorgenfri og sorgesløs, naar und
tages den ubehagelige Følelse, der rørte sig i mig over 
Dissonansen, der udgik fra den respective Degne
stol, strømmede bølgende ned gennem Stolestaderne, 
hvor enhver sang i sin Dur, hvilket jeg før Præ
kenen havde hverken Sands eller Stunder til at høre 
efter. Endelig ophørte til Lise for mit Øre og min 
musikalske Sands denne skærende og skurrende 
Sammenblanding af Kattemijav, Ugleskrig, Svine- 
grynten, Hundebjæffen, Lammebrægen, Hestevrin-
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sken og Andeskræppen, som i lutherske Kirker, 
hvor Sangen ikke dyrkes og et overdøvende Orgel 
ikke findes, støder det musikalske Øre og gør Guds
tjenesten tildels latterlig, tildels uhyggelig og uop
byggelig. — Degnen læste i Chordøren, og jeg fløj 
fjerlet og sjæleglad ned til Præstens Familiestol 
for at hilse paa min Kjæreste, hvem jeg, da hun 
traad ud og rakte mig sin Haand, nær havde favnet 
og kysset i den ganske Menigheds Paasyn. Denne 
Gang sandsede jeg at tage min Elskede under Armen, 
og som smaa Børn, der muntert ile fra den strænge 
alvorlige Skole til deres Hjem, mere løb end gik 
vi fra Kirken til Præstens Gaard, hvor i Daglig
stuen et fuldt serveret Bord stod parat og ventede 
paa os.

Langsomt kom Præsten og hans Kone bagefter 
os, saa at vi fik Tid til uden Vidner at fuldbyrde, 
hvad jeg i Kirken havde stor Lyst til, og vi vare 
netop dermed færdige, da Præstefolkene traadte 
ind i Stuen. En dampende Suppeterrin førtes strax 
fra Køkkenet ind paa Bordet, og omkring denne 
satte vi os med Hungriges Velbehag. Da den første 
Trang var stillet, oplod Præsten først sin Mund og 
gav sig til at critisere min Præken, uden at hverken 
jeg eller nogen anden af Bordselskabet havde an
modet ham derom. Men til min Glæde blev der 
fældet en skaansommere Dom over mig som Præ
dikant end jeg forventede, ja end jeg selv vilde 
have fældet; dog — vistnok i den Hensigt, at jeg 
ikke om mig selv skulde faa for store Tanker — 
tilføjedes der: »De har ret gode Anlæg; uddannes
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og øves de tilbørligen, kan De blive en god Præ
dikant". Jeg var veltilfreds med Præstens skaan- 
somme Dom, hvilken jeg dog tildels tilskrev vort 
tilkommende Svogerskab, og glædede mig i Haabet 
om den gode Prædikant jeg engang i Tiden kunde 
vorde; men mest glædede jeg mig over, at Præstens 
Critik tog en Ende og vi kom til at tale om mindre 
alvorlige og mere interessante Materier; at det og
saa mere behagede min Kjæreste var tydelig at 
mærke.

En hel Uges syv Dage vare udrundne og de fleste 
af dem just ikke paa den for vor Kjærligheds Sag 
confortableste Maade — men lige saa mange fore- 
stode inden min Afrejse skulde gaa for sig. Disse 
Dage maatte nu paa det bedste benyttes: hvad der 
manglede i de foregaaende, skulde i det efterføl
gende oprettes, det forsømte indhentes, og hvad 
der tildrog sig i disse Salighedens Dage veed ethvert 
elskende Par. Jeg vil kun bemærke, at det eneste, 
som stundom formørkede vor Kjærligheds Himmel, 
var Tanken om Afskedens Dag og Skilsmissens 
Time, som ingen af os vidste, om den skulde ved
vare i flere eller færre Aar eller endog i Evigheden. 
— I det Forhold vi nærmede os den sidste Dag, 
tiltog ogsaa vort Mismod, i hvor meget vi end be
møjede os for at opmuntre hverandre og jage en
hver Sorgens Tanke ud af vore elskende Sjæle. 
Dagen forud for vor Skilsmisse vare vi begge høj- 
tideligen stemte, ja anstillede vi endogsaa mange 
fornuftige og opbyggelige Betragtninger. Dette alene 
erindrer jeg, at vi, for at bidrage til vor Kjærlig-
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heds usvækkede og urokkelige Vedvaren, gjorde 
den Aftale: ikke at fastsætte visse Tider eller Post
dage for vor Correspondance; aldrig at skrive hver
andre til i ondt Lune, eller naar vi ikke følte os 
oplagte til med Varme og Hjærtelighed at skrive; 
— en Aftale jeg raader alle Elskende, naar Skæb
nens ubøjelige Haand river dem i flere eller færre 
Aar fra hinanden, at følge. Vi droge den Nytte af 
vore tagne Bestemmelser, at om end flere Uger og 
Maaneder forløbe, hvori vi ikke hørte et eneste 
Ord om hverandre, saa plagede vi os derfor ikke 
med pinende Drømme om Kulde og Ligegyldighed, 
om Utroskab, Sygdomme og Død. Vi bleve altsaa 
ikke saa let og snart udtømte og fattedes ikke Stof 
til at skrive om. Vore Kjærligheds-Ytringer bleve 
ikke ved idelige Gentagelser og ved Vaner til flaue, 
caracterløse og intetsigende Ord. Vore varme og 
hjærtelige Breve, hvad enten lange eller korte, vare 
saa meget kærkomnere jo sjældnere de indløbe; 
kort vi forskaanedes for mange utidige Sorger og 
Grublerier og aabnede hverandres Breve med et 
friskt Mod og Glæde.

Skilsmissens Dag oprandt. Min Kuffert var Af
tenen forud ved min Kjærestes Hjælp tilpakket og 
tillaaset. Min Svoger, der til min Trøst vilde følge 
med til Hovedstaden, og jeg vare i vor fulde Rejse
habit, og Baaden, der skulde føre os en 4 Mile 
over Vandet til Fastlandet, laa med sine Roerkarle, 
Mast og Sejl parat og ventede paa os.

Da det var en smuk Sommerdag, ledsagede Præste
konen og min Kjæreste os til Strandbredden. Saa
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kyssede Præsten i en Fart sin Kone, medens vi 
forlovede Par faldt i hinandens Favn, hvor der til- 
hviskedes mig: „Kjærlighed og Troskab indtil Dø
den!" og hvorpaa jeg rørt og bevæget i min Sjæls 
Inderste svarede stammende: Ja ind i Evigheden!" 
— Hvo af os der mest trofast holdt dette Løfte, 
skulle mine Memoirer længre hen vise.

Rivende mig løs af min Forlovedes kærlige Favn 
sprang jeg i Fartøjet, hvor min Svoger alt noget 
befandt sig, og hvorfra han — uden at bryde sig 
det mindste om hvad det kostede mig — ubarm
hjertig skyndte paa mig. — Øjeblikkelig efter at 
jeg var kommen om Bord og havde sat mig ved 
Siden af min haardhjærtede Svoger, der i sit Ægte
skab ganske havde glemt sine Forlovelsesdage, 
hejsedes Sejlene, og vi giede rask hen ad den let- 
krusede Vandflade under det gunstigste Medbør.

Saa langt og saalænge mit Øje kunde se ud i 
det Fjerne, forblev min Kæreste staaende paa Sø
bredden, tilviftende mig sit Farvel med sin Parasol, 
hvilket jeg besvarede med mit hvide Lommetør- 
tørklæde, der her gjaldt for den trofaste, oprigtige 
Kjærligheds Flag.

Paa Rejsen ind til Hovedstaden forefaldt intet 
mærkværdigt, og i de tvende paafølgende Aar har 
jeg kun at erindre, at vi corresponderede efter de 
tagne Bestemmelser, og at min Forlovede blev et 
halvt Aars Tid efter vor Samværen af sin Moder 
kaldet til Hjemmet, højst sandsynlig fordi denne 
havde faaet et Nys om, at hendes Datter paa Øen
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under Svigersønnens og Kones Opsigt var mindre 
sikret for min forfølgende, standhaftige Kjærlighed 
end under hendes eget i sit Hjem, hvor alligevel 
vor Correspondance gik sin vanlige Gang gennem 
min tjenstvillige, næstældste Søsters Hænder. —

Det andet Aar efter at jeg havde forladt den mig 
uforglemmelige 0, besluttede jeg at gøre en Rejse 
til min Fødeby, dels fordi jeg længtes efter at favne, 
kjærtegne og samtale med min Kjæreste, dels ogsaa 
for om det lod sig gøre at faa min mig pinlige, 
lønlige Kjærlighed sanctioneret til en offentlig for
melig Forlovelse.

Efter min tagne Beslutning afrejste jeg og ankom 
— efter at have tilbragt 8 kedsommelige Dage under 
Storm og Modvind paa Søen — til mit Fædrene
hjem saa betimeligen om Dagen, at jeg ad lønlige 
Veje strax herom kunde underrette min Kjæreste, 
og at hun fandt en god Lejlighed til at hilse paa 
mig om Aftenen under det Paaskud at besøge en 
Veninde i Byen. — Det stadfæstedes nu, hvad jeg 
ved Brevvexlingen saa ofte var underrettet om, at 
Moderens Stemning imod mig var den samme ugun
stige som den altid havde været. Dog passerede i 
de fire Uger jeg opholdt mig i Hjemmet Ting, som 
syntes at kunne være til min Fordel. Man høre blot: 
Moderen tillod sin Datter at bivaane de smaa Fester 
eller Gilder, som i Anledning af min Hjemkomst 
holdtes hos mine Forældre, uagtet hun meget vel 
vidste, at jeg i disse Selskaber var Hovedpersonen. 
Ja til min og min Forlovedes Forbauselse blev jeg 
endog af hendes Moder selv ved en Tjener inviteret
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til et Aftenssmørrebrød. Men uagtet disse tilsynela
dende Tilnærmelser til en gunstig Stemning imod 
mig, vovede jeg dog ikke at nære noget godt Haab; 
thi jeg kendte min Kjærestes Moder: hun var for 
haardnakket stiv i sine engang fattede Planer til at 
hun lod sig rokke; hun var for klog til at handle in- 
consekvent, var hertil snu og intrigant, og da der 
ideligen fortaltes mig, at hun vedblev at plage sin 
Datter og at være mod hendes hemmelige Forstaa- 
else med mig — saa fortænker ingen vel mig i, at 
jeg betragtede de saa gunstig ladende Omstændig
heder med største Mistro.

Naturligvis tog jeg mod Indbydelsen, indfandt 
mig pyntet og pudset til den fastsatte Tid, blev 
venligen (saa lod det) modtaget og bedet tage Plads; 
men vel at mærke blev det saaledes maget, at jeg 
kom til at sidde Side om Side ved Moderen, og 
min Kjæreste derimod saa fjern borte, som den lille 
Stue tillod det. Det var langtfra noget godt Omen; 
dog at Moderen med sin falske Venlighed indrøm
mede mig Hæderspladsen ved sin Side lod sig baade 
undskylde og forsvare, saasom hun var meget tung
hørende og maatte betjene sig af et Hørerør, til 
hvis Ende de Talende maatte holde Munden. Des
foruden viste det sig, at jeg var inviteret for at 
underholde mig med Moderen — og ikke for at 
kjærtegne og passiare med Datteren; thi den hele 
lange Aften, hvori der blev drukket The, spist 
Smørrebrød og nogle tørre Smaakager med et tarve
ligt Glas Rødvin, veg hun — kaldt ud af en Pige 
— kun eengang fra min Side; hvilken Frist jeg
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imidlertid, under Søstrenes lydelige Fnisen, strax 
benyttede til at fare op, springe hen og give min 
Kjæreste det gesvindteste Kys, jeg nogensinde havde 
givet hende. Netop havde jeg nedladt mig paa min 
Fangestol, førend vor Plageaand indtraadte med lu
rende mistroiske Katteblikke paa min rødmende 
Kjæreste og paa mig, der ved min ilsomme Fart 
var kommen ud af Aande. Dog jeg recolligerede 
mig snart, og den afbrudte Conversation gennem 
Hørerøret begyndte paa en frisk og fortsattes hele 
Aftenen indtil Klokken slog 10 paa Domkirkens 
gamle Taarn, da Velanstændigheden efter Byens 
almindelige Vedtægt bød mig at sige Farvel uden 
at have talt et eneste Ord med hende, med hvem 
jeg blandt alle helst vilde tale. Hvorpaagikda denne 
Conversation ud? — den kedeligste og pinligste, 
jeg nogensinde har ført — paa intet andet end Ho
vedstadens Nyheder, Moder, Comoedier, Concerter, 
Baller, Assembléer og Gadekrøniker o. s. fr., hvorom 
den forbistrede Moder var lige uudtømmelig i at 
spørge, som jeg maatte være uudtømmelig i at svare. 
— Men hvad var Hensigten med den gaadefulde 
Invitation til et Aftenssmørrebrød? Jeg kunde den 
Gang og kan endnu ikke tilfredsstillende løse denne 
Gaade. I Førstningen troede jeg, enten at der skulde 
gives mig Anledning til et formeligt Frieri — men 
der faldt ikke et eneste foranledende Ord, der tillod 
mig et saadant; eller at Moderen vilde enten ap
probere eller aldeles forkaste min Kjærligheds-For- 
staaelse med Datteren — men heller ikke foregik 
noget, som tydede paa sligt. Jeg er da af den For-
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mening, at hun — paa sin sædvanlige intrigante 
Vis — vilde ved sin Adfærd denne Aften give mig 
og Datteren et Vink om, at hun var og vilde ved
blive at være stemt mod vor Kjærlighed.

Ærgerlig og ilde tilmode sagde jeg Farvel og stjal 
mig til at give min Kjæreste et varmt Haandtryk 
og blev af hendes Moder selv paa den høfligste 
Maade vist ud af Gadedøren.

Harmfuld ilede jeg hjem og op paa mit Kammer; 
men som jeg havde afført mig min Kjole for at gaa 
i Seng, kom en af mine yngre Søstre farende med 
den Efterretning, at et Ilbud bad om min øjeblikke
lige Nærværelse hos min Kjæreste, der pludselig 
var bleven saa syg, at hendes Søstre frygtede, hun 
vilde dø. Min Harme forvandledes til Skræk og 
Forfærdelse; jeg foer atter i den aflagte Kjole, ned 
af Trappen og gennem Gaderne som et Lyn, og 
blev gennem en Bagdør og op ad en Løntrappe 
ført ind i min Forlovedes Værelse, hvor hun, min 
Sjæls Alt, laa i sine Søstres Arme som et levende 
Lig — thi hun var kommen sig saavidt, at hun 
kunde se, høre, røre Hænder og Arme og tale sagte. 
Saa snart hun saa mig træde ind ad Døren, sprang 
hun ud af sine omhyggelige Søstres og styrtede i 
mine Arme. — „Hvad betyder det?“ raabte jeg, 
henrykt over, at den Døde var bleven levende. — 
„Tys, stille," hviskede Søstrene, „Moder sover vist 
ikke endnu" — og derpaa fortalte de sagte, at J., 
efter at hun var kommen paa sit Værelse, var af
mægtig og som livløs falden paa en Stol, saa at 
de maatte ile hende til Hjælp. Sorg og Græmmelse
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over at mit Besøg imod alle Forventninger var løbet 
saa uheldigt af, samt Frygt og Ængstelse for at jeg 
i min Kjærlighed skulde trættes og under de uhel
dige Omstændigheder opgive den ganske — dette 
fortalte min Kjæreste alene var Aarsagen til hendes 
pludselige Ildebefindende. Men da jeg forsikrede 
hende, at ingen Modstand og Hindring skulde svække 
min Kjærlighed, langt mindre bevæge mig til at op
give den, at kun hun selv, men ingen anden kunde 
bevirke saadant, og da jeg tilføjede: „Vedbliver kun 
Du at elske mig saa oprigtig og trofast, som jeg 
elsker Dig, da skal ingen Verdens Magt, kun ene 
Døden formaa at forstyrre vor Kjærlighed og rive 
os fra hverandre" — saa var J. øjeblikkelig resti
tueret, og vi toge en fuldkommen Regres for de 
fire forudtilbragte lange og fortrædelige Timer; thi 
det dagedes allerede, da Søstrene mindede os om 
Skilsmisse, og jeg listede mig som paa Hosesokker, 
ubemærket af alle Vedkommende, bort til mit Hjem.

Det her fortalte Passerede, der tildrog sig faa Dage 
før min Afrejse, lagde ingen Hindringer, som dog 
kunde formodes, i Vejen for at min Kjæreste og jeg 
i den føje tilbagestaaende Tid jo dagligen kom sam
men til forskellige Tider og paa forskellige Steder. 
Hvad der gjorde den ellers aarvaagne og paapassende 
Moder saa tryg og tilsyneladende ligegyldig i sin 
Opsigt med Datteren, kunde vi ikke forklare os 
paa anden Maade, end at hun, den i Kjærligheds- 
Affairer vel erfarne, vidste, at jo større Modstand 
der gøres, desto mere irriteres og tiltager Kjærlig- 
heden, og omvendt. Derfor holdt hun det vel for
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det bedste at iagttage en Slags Neutralitet, trøstende 
sig ved min snare Afrejse, de mange Fraværelses 
Aar og de grumme lange Udsigter, som ofte har 
kølnet den hedeste Kjærlighed. 1 min Fraværelse 
regnede hun paa at kunne udrette, hvad i min Nær
værelse hørte til Umulighederne — og sandeligen 
hun forregnede sig ikke.

Den sidste Aften jeg opholdt mig i mit Hjem, 
samledes vi elskende Par etsteds i Byen, og da 
Skilsmissens Time var forhaanden, reve vi os ud 
af hinandens Favn med de samme Ord: „Kjærlig
hed og Troskab indtil Døden og ind i Evigheden!“ 
som vi vexlede ved min Afrejse fra Forviisnings- 
Øen; og rakte min Kjæreste til Pant paa hine Ords 
Oprigtighed mig en liden Ring, hvilken jeg — saa 
snart jeg kom til Hovedstaden — lovede at gjen- 
gælde med en lignende, hvilket Løfte jeg ogsaa 
holdt. Thi Postdagen derefter sendtes Ringen, led
saget af en Jeremiade over den svundne, contraire 
Tid, særdeles den sidste i vor Fødeby — en Tid, 
der kunde have været rig paa saa mange rene, 
ublandede, salige Glæder, men nu forbitredes ved 
den sørgelige Ende den tog og de mørkeste Ud
sigter i Fremtiden. —

Det første Brev jeg efter min Bortrejse fra Hjem
met modtog fra min Kjæreste, var fuldt af inderlig, 
men haabløs Kjærlighed samt en Jeremiade, ligesom 
i mit forudgaaende, over Moderens daglige urime
lige og strænge Færd og Forhold mod hende; da 
der idelig vankede Skjænd og Bebrejdelser over 
vor hemmelige Forlovelse, hvortil hun og Faderen
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— der ellers ikke havde et Ord at sige — aldrig 
vilde give deres Minde. Intetsteds kunde hun være 
eller staa Moderen tilpas, alt hvad hun foretog 
sig blev lastet og dadiet, uskyldige Fornøjelser, som 
tilstodes Søstrene, nægtedes osv. Opbragt i Sindet 
derover, tog jeg strax Pen og Papir og gav mig 
ifærd med at skrive et Brev til min fordums vel
villige Lærer i Latinskolen, Conrectoren, hvem 
jeg bad ikke saa meget om Oplysninger om den 
slette og skændige Behandling, min Kjæreste maatte 
døje — thi til Sandheden af hendes Beretning satte 
jeg ikke mindste Mistro — men meget mere om, 
at han, der stod i venskabelig Forbindelse og i 
mer end almindelig Gunst hos Moderen, vilde, 
paa Grund af den Godhed, og Velvilje han havde 
vist mig som Discipel, saa vidt det stod til ham, 
formilde min Kjærestes Skæbne og favorisere vor 
Forbindelse.

Efter nogle Postdages Forløb modtog jeg Svar 
paa dette mit Brev. Men man tænke sig min store 
Forundring, da jeg her læste, at Conrectoren havde 
nøje iagttaget Moderens Forhold imod Datteren, 
men aldeles intet Spor fandt til den slette Behand
ling, som var blevet mig berettet, ja, at han end- 
ogsaa havde talt med Moderen om og søgt at stemme 
hende for vor Forlovelse; at hun havde rolig, uden 
Harme eller Forbitrelse indladt sig med ham derom, 
forsikrende, at hun intet havde imod vor Kjærlig
hed uden de lange Udsigter, da jeg endnu ikke 
havde taget min Embedseksamen, saa at vi befryg- 
teligen begge i den lange Fremtid vilde fortryde.
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omsider ønske, ja, vel endogsaa selv hæve vor For
bindelse, og at herved efter flere Aars Forløb hen
des Datters tilkommende Lykke kunde forspildes, 
uden at jeg vandt noget derved; sluttelig erklærede 
hun, at af disse Grunde vilde hun paa ingen Maade 
billige og sanctionere vor Forbindelse. —

Havde da min Kjæreste faret med Usandhed og 
villet bedrage mig? Hvad kunde hun vel have under 
etsaadant Bedrageri?Jeg havde aldrig hørt et usandt 
Ord af hendes Mund, og hvorfor skulde hun nu 
skuffe mig? — Imedens jeg grublede herover, faldt 
den intrigante Moders Falskhed og Hykleri mig ind. 
Jeg vidste, at hun i Fremmedes Nærværelse og 
i Selskaber spillede en hel anden Rolle end hjemme 
i sin Familiekreds; hist var hun forekommende og 
blid og vidste at beherske sine heftige Lidenskaber 
— her derimod var hun det ganske modsatte. At 
ogsaa her var et falskt Spil, stadfæstedes i et Brev 
fra min Kjæreste til Svar paa et forudgaaende fra 
mig, hvori jeg oprigtig fortalte alt, hvad Conrec- 
toren havde berettet mig. Min Kjæreste nægtede 
ingenlunde Sandheden i samme Brev, men fortalte, 
hvorledes Moderen i andres Nærværelse altid var 
venlig og kjærlig, gav hende kjælne Navne, ja til
stod hende enhver Frihed og Fornøjelse, hvorom 
hun bad, og at hun derfor havde foresat sig aldrig, 
uden naar Fremmede var tilstede, at bede om noget. 
Forresten vidste hun ikke, hvorfra hun, dersom 
hun forblev hjemme, skulde faa Mod og Kraft til 
at udholde sin højst ubehagelige Stilling. Jeg trøstede 
hende i mit næste Brev det bedste jeg kunde, for-
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sikrede, at dersom det stod i min Magt, skulde 
hun ikke forblive en Dag længere hjemme; men 
da der ingen Sandsynlighed gaves for, at Moderen 
atter lod hende ud af sin Opsigt, men meget mere 
vilde benytte hendes Hjemmeværelse til at sætte 
sine Planer igennem — saa raadede og bad jeg 
hende ved vor evige, urokkelige Kjærlighed stand- 
haftigen at lide alt, at vise sig forekommende og 
kjærlig mod Moderen osv.

I min Condition benyttede jeg enhver ledig Time, 
især den tidlige Morgenstund, til at studere til min 
Attestats, saavidt det under en 8 å 10 Timers daglig 
Information, Fraværelse fra Universitetet og jævnlig 
forefaldende Sinkelser lod sig gjøre. Jeg vilde, saa- 
snart det var mig muligt, bortrydde enhver fore
given Anstød og Hindring for min Forlovelse.

Der hengik Uge paa Uge, og Ugerne summede 
sig op til — Maaneder, hvor jeg ikke havde Brev 
fra min Kjæreste, ej heller hørte noget om hende 
fra min Søster. Uagtet det var en forlængst ind
gangen Overenskomst, at ingen af os maatte over 
en saadan Pause i Correspondancen foruroliges — 
saa var det mig dog paafaldende, at hun i saa lang 
en Tid ikke følte Trang til at meddele sig til mig. 
Jeg undskyldte hende alligevel paa det Bedste. Maaske 
var al Brevvexling med mig og al Omgang med 
min Søster paa det strængeste forbudet og paa det 
kraftigste bleven forhindret, og jeg besluttede at 
væbne mig med Taalmodighed.

Ved Slutningen af den anden Maaned efter at 
jeg havde skrevet mit sidste Brev, fandt jeg en

6
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Aften efter en behagelig Spadseretour et Brev paa 
mit Bord. Jeg erkendte det at være fra min Kjæ
reste, og idet jeg drejede og vendte det om i alle 
Retninger, som man undertiden gjør for at gjætte 
sig til et Brevs behagelige eller ubehagelige Ind
hold, mærkede jeg noget indesluttet Haardt. Jeg 
bryder Seglet, tager Brevet ud af Convolutten, og 
henad Gulvet triller det observerede Haarde, ind
svøbt i hvidt, blødt Silkepapir; jeg læser Brevet 
og finder min Forlovelses-Ring, som jeg havde 
sendt min Kjæreste! At beskrive min Tilstand be
fatter jeg mig ikke med. En Feber-Kulde og Hede 
foer over mig, mine Ben nægtede at bære mig, og 
jeg kastede mig paa den nærmeste Stol. Slaget var 
for hovedkuls, hvorfor jeg og befandt mig i en al
deles bedøvet Tilstand. — Hvad Ringen havde for
talt, sagde Brevet mig i de første Linier: det var 
en formelig Opsigelse af vor urokkelige Kjærlighed 
og Troskab indtil Døden!

I Brevet fortalte min Troløse, at hun ligesaa varmt 
og hjærteligt som forhen elskede og vilde bestan
dig elske mig; men at hun ved sin Moders dag
lige Plager og især ved sin Faders Overtalelse og 
fornuftige Raisonnement var bleven bevæget til at 
føje sig efter Forældrenes Villie, i hvor tungt et 
Offer hun herved maatte bringe. Faderens Rai
sonnement, fortalte hun, gik ud paa det gamle Om
kvæd: mine lange Udsigter, da jeg endnu ikke var 
Candidat; at — om jeg endog var det — der dog 
sandsynlig vilde medgaa mange Aar, førend jeg saa 
mig i Stand til at forsørge og ernære en Kone.
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— Havde jeg den Tid kunnet se ud i Fremtiden, 
vilde jeg vist have fundet dette Raisonnement meget 
fornuftigt; thi da min Forlovede næsten var jævn
aldrende med mig, var hun blevet en bedaget, 
graanende Jomfru, førend jeg var istand til at føde 
hende, saasom jeg ikke erholdt et Embede, som 
kunde ernære to og flere, førend jeg i Alderen 
var stegen til 40, siger og skriver fyrgetyve Aar. 
Men en Kjærlighed, som er lovet indtil Døden, 
bør den afhænge af Aarenes Antal, og bør den be- 
tinges af Overtalelser, Modstand, Hindringer og 
Plager? Derfor, i hvor fornuftigt min Troløse fandt 
sin Faders Raisonnement, forekom det dog mig 
højst ufornuftigt; hun maa, tænkte jeg den Gang, 
da jeg endnu sad med Opsigelses-Brevet mellem 
de rystende Hænder — hun maa sige og skrive 
hvad hun vil, saa er det kun Viis, Vaas og Non
sens. — Jeg mærkede mit Hoved forstyrredes mere 
og mere, kastede Brevet fra mig og søgte at rive 
mig løs fra alle unyttige Grublerier og at adsprede 
mig det bedste, det lod sig gøre.

Et Par Postdage efter min Vanlykke blev jeg af 
min Søster underrettet om den sande Aarsag hertil. 
Med megen Harme over min Troløse, med hvem 
hun havde hævet al venskabelig Forbindelse, skrev 
min Søster, at en offentlig Forlovelse var decla- 
reret mellem J. og K., en theologisk Candidat, der 
informerede i et af Byens fornemste Huse og som 
var kaldet til Præst1). Han havde — fortalte hun

i) Den nævnte K. er cand. theol. Hans Kruse Winding, født 1774, og som 
kaldtes til Sognepræst til Bolling i 1809, samme Aar han ægtede Ussings Ung
domskærlighed Jette Fridsch. Han blev Præst 1832 i Gundslev paa Lolland, hvor 
han døde 1843. Hans Hustru overlevede ham og døde først i 1864 i Ribe. — For- 

6*
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— først friet hos Moderen, der strax uden at spørge 
Datteren, havde givet sit bestemte Ja; dernæst friede 
han hos Faderen — det var kun en Formalitet, 
thi denne havde slet intet at sige —; Faderen gav 
ogsaa sit Minde, fordi han vidste, at Moderen saa- 
ledes vilde have det. Og den lydige Datter gav 
til Slutningen sit Ja — ikke fordi hun elskede Can- 
didaten, thi hun elskede bestandig kun mig; men 
fordi hun strax kunde blive gift og faa en Mand, 
der kunde ernære hende, hvilket saa meget lettere 
lod sig gjøre, da hans (for 14 Dage siden min) For
lovede medbragte et godt Udstyr og en god Sum 
Penge i Medgift, hvorefter Candidatens Næse, der 
intet ejede, maaske kløede mere end efter Bruden, 
som han vidste i mange Aar havde staaet i Kjær- 
ligheds-Forbindelse med mig. Maaske troede han, 
hvad mange tro, at Kjærlighed tager sin Begyn
delse med Ægteskabet. Hvorvidt Manden blev salig 
ved denne Tro viste Fremtiden; Ægteskabet hørte 
ikke til de lykkelige; kun ved Mandens phleg- 
matiske, rolige og bestemte Charakter blev det ikke 
et af de ulykkeligste.

Et Aars Tid efter at min første Kjærlighed havde 
taget en Ende, forblev jeg i min gamle Condition, 
uden at lade mig forstyrre af de bitre Reminiscen- 
ser, som den en Tidlang efterlod sig. Min ældste 
fatteren K. G. Brøndsted har i en lille Fortælling „Empire0 (Tolv danske Historier. 
K. 1910), støttet til en Familietradition og med Bevarelse af alle Navne, opfrisket 
Ussings tragiske Kærlighedshistorie, men rigtignok med en Udgang, der afviger 
meget fra Ussings Selvbiografi, som i sin Udførlighed fuldt ud maa staa til Troende. 
Men interessant er Slutningen, at Rasmus Ussing og Fru Winding som gamle 
Mennesker — sikkert efter at Biografien er skrevet — traf hinanden ved en Fa- 
milieselskabelighed i Kbhvn. og ikke kunde løsrive sig fra de gamle Minder.
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Elev var nu moden til Universitetet, og idet jeg 
dimitterede ham til Academiet, dimitterede jeg mig 
selv til Byen for med Kraft desto bedre at kunne 
fortsætte og fuldende mine theologiske Studier.

Den Glæde, som min Eleves veloverstandne Ex
amen gjorde mig, forbitredes for endel af Bekym
ringer over min nærmeste Fremtid. Jeg var, efter 
at have forladt min gode Condition, paa samme 
Point, hvorpaa jeg befandt mig kort før jeg til- 
traadte den: intet Tag over Hovedet, intet for Haan
den at brække og for Munden at bide og kun faa 
sammensparede Skillinger i Pungen, og jeg vidste 
ikke, uden at falde andre til Byrde, nogen Udvej.

En Ven dukkede atter op for mig i Nøden: en 
fordums Meddiscipel (ikke ham, som var min første 
Kjærligheds Brevdrager og forlængst havde forladt 
Hovedstaden for i Finmarkens Snesletter at præke 
Christendommen), men en anden, som jeg i Skole
tiden agtede for en Ven, og med hvem jeg havde 
mest Omgang, særdeles paa Jagt- og Forlystelses
toure. Samtidig dimitteredes vi til Universitetet, og 
bleve her fortrolige, uadskillige Venner. Vort Ven
skab bestaar endnu og har gennem en Række af 
mange Aar under Begivenhedernes foranderlige 
Omvexlinger indtil dette Nu bestaaet sin Prøve, 
uagtet han er hvad man kalder en stor Mand, hædret 
med høj Rang og dekoreret med flere inden- og 
udenlandske Ordner og jeg er kun en simpel Lands
bypræst i et lidet Embede, hvor der ikke kan gøres 
nogen synderlig Figur.1)

J) Denne Ven er antagelig den senere Generalkrigs-Kommissær og Godsejer 
Chr. Petersen, Student fra Ribe 1802 (se nedenfor).



86

Denne min Ven hørte ikke saasnart om min Nød 
førend han ej alene tilbød mig indtil bedre Udsigter 
frit Logi hos sig, men ogsaa overlod mig nogle af 
sine overflødige og for ham kun lidtlønnende Time
informationer og recommanderte mig til andre, som 
han, der var som man siger i Skuddet, ikke selv 
kunde overtage; saa at jeg snart fortjente mit ret 
gode Udkomme og kunde dele Logementets Om
kostninger med ham, ligesom vi overhovedet delte 
alt med hinanden.

Det sidste Halvaar af vor Samværen indlogerede 
vi os i Gothersgaden paa 1ste Sal i et Værelse, 
der kunde gælde for en Balsal, saa stort og rum
meligt var det. Vi vilde nemlig, da den hede kvalme 
Sommertid stundede til, bo luftig og commode, og 
hertil dagligen godte os ved den optrækkende, af 
en mylrende Menneskevrimmel omgivne Vagtparade 
og dens Janitscharmusik, hvoraf særdeles jeg var 
en enthusiastisk Velynder. Til Balsal, hvor ofte det 
end kom til Omtale, blev vort store Værelse allige
vel aldrig brugt.

Saa behageligt et Samliv min Ven og jeg førte, 
ledede det dog til intet videre end et nødtørftigt 
Udkomme; men da jeg herfor maatte uafbrudt fra 
Morgen til Aften informere alle Søgnedage, havde 
kun Søndagene til Recreation og dem foruden ingen 
Tid til alvorlige Studier, saa ønskede jeg mig en 
total Forandring i min nærværende Stilling. Den 
indfandt sig og aldeles uformodet.

En Helligdag jeg var alene hjemme bringes mig 
„Adresse-Avisen". Strax falder mine Øjne paa et
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Avertissement, hvor der søges en Lærer for et 10 
Aars Drengebarn. Betingelserne vare: 4 Timers 
daglig Undervisning, frit Logi, fri Kost, Vask, Lys, 
Varme og en passende Løn. Pladsen kunde strax 
tiltrædes og var at finde i Store Kongensgade det 
og det Nummer i Stuen. — Jeg greb strax min 
Hat, løb sporenstrengs ud i Store Kongensgade og 
finder Nummeret anbragt paa et derværende Palais.1) 
Jeg blev nogen Tid staaende paa Fortovet uden for 
Porten og tænkte ved mig selv: Det er mig for 
stort og fornemt her i dette store Hus, her er vist 
ingen Tid og Rolighed til at studere ... Dog Du 
kan jo sondere Terrainet og siden gøre hvad Du 
vil. — Som tænkt, saa gjort: Jeg tog Mod til mig 
og steg et Par Trappetrin op til en Stuedør, paa 
hvilken jeg pikker. — „Entrez®, lyderen blød Dame- 
stemme indenfor. I den Tanke at her boede en fransk 
Familie aabner jeg Døren, træder ind og ser en ele
gant klædt midaldrende Dame siddende i en mo
derne Ottoman foran et stort Mahogny blankpoleret 
Sybord. Jeg gjorde en dyb Reverents i den For
mening at det maatte være en Grevinde, hvori jeg 
bestyrkedes ved et fornemt neppe mærkeligt lille 
Nik med Hovedet og ved at Damen forblev ube
vægelig siddende paa sin Stol, medens jeg stod 
ydmyg og underdanig paa Gulvet paa mine Ben.

Da jeg havde forebragt, hvo jeg var, og i hvilket 
Ærinde jeg havde tilladt mig at komme, og jeg var 
bleven adspurgt om jeg, foruden i de academiske 
Videnskaber, ogsaa informerede i Tysk og Fransk

*) GI. Nr. 238 i St. Kongensgade, svarende til den anselige Ejendom, nuv. 
Nr. 59
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og dertil svaret Ja, at jeg ogsaa, om det forlangtes, 
gav Undervisning i Musik og Tegning, saa betrag
tede Damen mig med et Slags naadigt Velbehag 
og bad mig, da hendes Mand ikke var hjemme, 
at indfinde mig Kl. 5 om Eftermiddagen.

Ude i Porten støder jeg paa en Lakai i Stads- 
livrée, hvem jeg i min glade Forhippelse over at 
have havt en geheime Audients med en Grevinde 
nær havde løbet paa Ærmet, og af ham erfarede 
jeg, at i Stuen logerede Kammerraad Æ.1), og Grev 
L. beboede første Sal. — „Ikke andet end en Kam
merraad", tænkte jeg, „ham lader sig hamle op 
med". — Om Eftermiddagen til det berammede 
Klokkeslet indfinder jeg mig i Palaiset, trælfer Kam- 
merraaden, som strax fører mig ind til sin Kone, 
i hvem jeg genkender Formiddagens formodede 
Grevinde. Denne Gang rejser hun sig af Ottomanen 
og viser sig meget galant og affabel. Lønnen, 100 
Rigsdaler aarlig og alt andet i Adresse-Avisen aver
teret, tilstaaes. Jeg blev strax engageret og bedet om 
at tiltræde Conditionen om et Par Dage.

Kammerherren var Pedant og dertil en Smule 
borneret. Han var af nybagt Adel og omgikkes kun 
med Adelige, Hofmænd, Baroner, Grever, Kammer
herrer lige indtil Ministre, hvorfor ogsaa alt i hans 
Husvæsen maatte være paa Hofmaneer. Dette Hof
ceremoniel generte og kedede, ja forvoldte mig, 
der heri var den største Ignorant, i Begyndelsen 
nu og da adskillige Ærgrelser, naar jeg stødte an 
derimod, og maatte af Kammerraaden i Miner, Øje-

*) Kammerraad, Skibsmaaler Kellermann.
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kast og stundom uvenlige Ord tage imod Correxer, 
og det endog i mædskende Hofcavalerers og Damers 
Paahør; men da jeg bestandig taug dertil, rettede 
det bedste og det snareste jeg kunde mine Hof
buk, og viste mig omsider som en complet Hof
mand, saa blev Kammerraaden og jeg Perlevenner. 
Da jeg vænnede mig til at ride paa Kammerraadens 
Kjæphest, gik alting godt, og der vexledes ikke et 
ondt Ord eller sur Mine imellem os.

Fru Kammerraadinden teede sig vel som en ga
lant fornem Dame, men hun var tillige en forstandig 
Kone, fri for alt Pedanteri, og opdrog sin Søn, uag
tet han var hendes eneste og kjæreste, paa en for
nuftig Maade. Dette kom mig saare vel tilpas, da 
jeg, hvad Sønnens Undervisning angik, havde ene 
og alene med hende at gjøre. Om Kammerraaden 
brød jeg mig, udenfor Hofceremoniellet, aldeles 
ikke. Han syntes slet ikke at interessere sig for 
Sønnens Opdragelse og Lærdom; han smilte ad 
Sønnens Unoder, som Moderen revsede, og gjorde 
alt sit til at forhude og forkæle ham, hvorover de 
Mennesker storligen undrede sig, hvis onde Tunger 
havde travlt med at sladre om, at Kammerraaden 
var kun Navne-, men en anden højtstaaende Per
son Sønnens virkelige Fader. Turde man dømme 
efter Ligheden, hvilket dog ofte er meget misligt, 
saa lod en frappant Lighed mellem forbemeldte 
Person og min Elev sig ikke nægte; men sikrere 
Dom kunde vist fældes efter en vis Ømhed, Omhu 
og Forsorg saavel for Moder som Søn, hvilket jeg 
ved flere end een Lejlighed iagttog, men som jeg
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muligen ikke havde iagttaget, dersom de andre 
Tunger havde været tause. — Det være nu som 
det være vil: i Kammerraadens Hus befandt jeg 
mig, jo længere jeg opholdt mig der, desto mere 
tilfreds, modtog klare Beviser paa forekommende 
Godhed og Velvillie og forblev dér indtil Foraaret 
1810, circa 5 Aar.

Hvad andet mindeværdigt der tildrog sig i Mel
lemrummet fra jeg havde forladt min første, indtil 
jeg forlod min sidste Lærepost, maa jeg nu bringe 
paa Papiret.

Efter mine første fejlslagne Kjærligheds-Affairer, 
hvis Minder efterhaanden udslettedes som behage
lige og ubehagelige Drømme, forblev der dog be
standig en Tomhed og en uhyggelig ledig Plads i 
min Sjæl, som jeg vel bemøjede mig for, men ikke 
formaaede at udfylde hverken ved at sætte mig i 
en travl Virksomhed, ej heller ved i ledige Timer 
at promenere til Byen og tage Del i dens Adspre
delser og Forlystelser. Savnet vedblev af den meget 
rimelige Grund, at det kun kunde erstattes af det 
samme eller andet Lignende, hvoraf det var op- 
staaet. Derfor gik det mig, som det er gaaet, gaar 
og vil gaa mange andre i min Situation: at snart 
een, snart en anden, snart en tredie lille Pigeglut 
smuttede ind i min Sjæls ledige Rum; men at spærre 
dem Vejen, udelukke og forjage den ene efter den 
anden, ligesom de listede sig ind, var min faste 
tagne Beslutning. Thi som brændt Barn skyer Ilden, 
var jeg bestemt paa af Skaden at vorde klog. Men
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i ingen Verdens Begivenheder ere Forsætter og 
Beslutninger mere vaklende og usikre og snarere 
omstyrtede end de, som fattes i Kjærligheds Gebet; 
derfor burde man aldrig heri tage nogen fast Be
stemmelse men lade Skæbnen (Forsynet) ene raade.

Jeg havde fast besluttet ikke at indlade mig i 
nogen Forbindelse eller forlove mig, førend jeg 
havde taget min Attestats og var kaldet til et Em
bede, eller førend jeg — hvad jeg i min første 
Kjærligheds-Epoke saa ofte maatte høre — kunde 
ernære en Kone. Unægtelig var min Beslutning 
fornuftig, i hvor meget rimeligt der end kan ind
vendes derimod, men hvad mig angik, var den en 
Daarlighed; thi neppe vare to Aar i mit Hjærtes 
Tomhed forløbne, førend jeg atter havde forlovet 
mig. Det var gaaet saaledes til.

Da jeg tiltraadte min første Lærerplads, blev mig 
anbetroet, foruden to Drenge, to Smaapiger, den 
ene paa ni, den anden paa syv Aar. Den ældste 
var en lille Vildkat, ustadig, lunefuld og pirrelig og 
forvoldte mig især i Førstningen mange Bryderier; 
forresten var hun hjærtensgod, og da hun mere end 
hendes Søskende bestandig viste mig en deltagende 
Hengivenhed, saa — i hvor meget hun end stundom 
fortørnede mig — holdt jeg mere af hende end af 
de andre Børn. I Slutningen af min første Condi
tions Tid confirmeredes hun; hendes Vildskab var 
med Aarene tæmmet, og hun — skjøndt endnu 
munter, fyrig og livlig — var bleven mere adstadig, 
en artig tækkelig lille Jomfrue. For mig var hun, 
hvad Franskmanden kalder joli. Hendes barnlige
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Godhed og Hengivenhed for mig svækkedes ikke 
med Aarene; dog betragtede ikke jeg, og vel heller 
ikke hun det for andet, end det en afholdt Elev 
bestandig, endog i en højere Alder, føler for en 
afholdt Lærer. Kjærlighed i Ordets ømme Betyd
ning tænkte vist ingen af os paa. Derfor var ogsaa 
vor Omgang fri og utvungen, og jeg spøgte med 
hende i hendes voxne Alder ligesom i hendes 
Barneaar. Men af Spøg kan blive Alvor; med unge 
Pigebørn og ladte Bøsser maa der ikke spøges, men 
omgaaes varligen. — Jeg gjorde mig herover ingen 
Betænkninger; derfor gik det ogsaa, som det gik.

Det var en Sommerdag, en Søndags Eftermiddag, 
at jeg vandrede ud af Byen for at besøge den Fa
milie, i hvis Hus jeg havde nydt megen Godhed 
og Velvillie og oplevet glade og fornøjelige Dage.1) 
Da jeg kom i Gaarden, mødte jeg en Tjenestepige, 
der paa min Forespørgsel om Familien var hjemme 
svarede, at alle vare tagne ud undtagen Jomfru Oline 
— saa hedte min Fortids Elev2) — som var alene 
hjemme. Denne Pigens simple Underretning gjorde 
mig hel underlig tilmode og slog mig, som om noget 
Aparte — jeg vidste ikke hvad — forestod mig. — 
Paa Oline maa min Ankomst ogsaa have gjort et 
lignende underligt Indtryk. Thi da jeg aabnede Døren 
og traadte ind, og hun fra Sofaen, hvorpaa hun sad 
ved sit Sybord, kastede sine Øjne paa mig, rødmede 
hun i en Grad, jeg aldrig havde set hende rødme

*) Altsaa til Pastor Bruuns i Taarnby paa Amager, hvor Ussing havde 
været Informator.

a) D. v. s. hun hed Pouline, men af Diskretionshensyn omdøbte Ussing 
hende til Oline i sine Memoirer.
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og sprang mig ikke, som ellers med sit muntre liv
lige Væsen, imøde, men gav mig stiltiende Haanden 
og satte sig igen rolig til sit Arbejde. Jeg lagde min 
Hat og Stok fra mig, spankulerede et Par Gange 
frem og tilbage paa Gulvet og sladrede om Vejr, 
Vind og andre ligegyldige Ting, og da jeg efter 
Vandringen følte mig træt, satte jeg mig ved Siden 
af hende paa Sofaen, ubuden og ugenert som jeg 
plejede. — Jeg havde endnu siden min Ankomst 
ikke hørt andet af hendes Mund end lutter Ja’er 
og Nej’er og deslige smaa Partikler, hvorved en 
Samtale forhindres fra ganske at gaa istaa. Jeg for
talte løst og fast om Byens Nyheder, Comedier, 
Concerter, Promenader o. s. f., hvorom jeg vidste 
Oline særdeles gerne hørte fortælle; men da heller 
ikke her lod sig andet høre end Partikler, Con- 
junctioner og enkelte Interjectioner, blev jeg ked af 
at fortælle og gav mig til at spørge: „Oline er vist 
ikke i godt Humeur idag?" — „Jo, saamænd er jeg 
saa, men jeg har saa travlt med at lave mine Klæ
der tilrette, da jeg om et Par Dage skal gøre en 
lille Rejse i Besøg ud i Landet." — „Ja saa", sagde 
jeg, og da jeg vedblev: „Jeg frygter for, jeg er kom
men til Ulejlighed og forstyrrer Dig i Dit Arbejde, 
eller at Du endogsaa er vred paa mig" — og hun 
derpaa rakte mig sin lille Haand, idet hun saa paa 
mig med en usædvanlig Ømhed, og da jeg endogsaa 
opdagede en lille Taare liste sig ud fra Øjet — saa, 
ja saa var jeg caput. Jeg drog hende til mig med 
Hæftighed, og under ubesindige, ubetænksomme Ord 
mødtes vore Læber, og Kjærligheds Pagt var sluttet.
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Længe sad vi saaledes henrykte i hinandens Favn, 
og længere vilde vi være bleven siddende, dersom 
ikke en Pige højst uvelkommen var traadt ind og 
havde vakt os af vor Dvale. Til vort Held vrikkede 
Pigen nogen Tid ved Laasen, førend hun fik Døren 
aabnet, saa vi fik nogenlunde Tid til at fare ud af 
hinandens Favn, recolligere og sætte os i Positur, 
som om intet vigtigt var forefaldet. Da Pigen var 
gaaet, fortalte jeg efter en temmelig lang Pause det 
vigtigste af min første Kjærligheds-Affaire, hvorom 
hun intet videre vidste, end at denne Kjærlighed 
var hævet og ophørt; og jeg undlod heller ikke at 
tale om min derpaa tagne faste Beslutning ikke her
efter at ville forlove mig, førend jeg havde Attestats 
og kunde — ernære en Kone. „Men“ — føjede jeg 
til — „Du kjære søde Oline! hvem jeg altid har 
havt kjær — Du er idag kommen mig i Forkjøbet 
og har kuldkastet min Beslutning. Blot Du ikke 
engang kommer til at fortryde det; Udsigterne ere 
lange; meget kan foregaa inden Skjæbnen vil krone 
vore Ønsker." Hun faldt mig atter om Halsen og 
hviskede: „Jeg bryder mig ikke om lange Udsigter; 
blot Du vedbliver at elske mig, kan jeg bie og vente, 
saa længe det skal være." Skjønne, og i min for- 
liebte Sjæl liflig klingende Ord.

Atter en Raslen ved Døren varslede os en ny 
Forstyrrelse. En anden forhexet Pige rakte Hovedet 
ind og bad om Jomfru Olines Nærværelse i Køk
kenet. Da Oline var gaaet og lod mig en god halv 
Time ene tilbage i Stuen, havde jeg Stunder til at 
afkjøle mit sydende Blod, anstille Betragtninger,
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angre og ærgre mig over det ubesindige og uover
lagte Skridt jeg havde gjort, samt over min Svag
hed og Umandhaftighed i at holde mine Forsætter. 
Men hvortil nyttede nu Ærgrelse, Anger og Betragt
ninger! Ikke fortrød jeg atter at være forlovet med 
en Pige, som var mit Hjerte inderlig kjær; men jeg 
gruede for de fjerne Udsigter og anede, at der under 
disse vilde komme slemme Ulve i Mosen.

Jeg var forstemt og mismodig, da min Kjæreste 
kom tilbage. Men da hun, førend hun igen satte 
sig til sit Arbejde, gav mig et blødt, varmt og hjærte- 
ligt Kys, saa var mit Mismod og Forstemthed ganske 
bortkysset, og vi blev enige i saa længe som muligt 
at hemmeligholde vor Forbindelse. Vi Tosser tænkte 
ikke paa, hvorledes i ingen Verdens Mysterier Øj
nene ere saa grantseende, Ørene saa lythørende 
som i at opdage endogsaa den mest hemmelig holdte 
Kjærlighed. — Dette erfarede vi snart og besluttede 
derfor at aabenbare mine forhaabenlige Svigerfor
ældre, hvad der var forefaldet imellem os. Det skete 
en Dag i en Conferens under fire Øjne, i hvilken 
jeg tilstod Olines Fader alt. Faderen gned den venstre 
Arms Albue med den højre Haand, hvilket han enten 
i overvættes Glæde eller i megen Ærgrelse altid 
plejede, men her ikke med en glat, men rynket 
Pande. — „De har dér, min gode Ven!“ sagde han 
efter taus at have hørt paa min Tilstaaelse, „om 
jeg oprigtig maa sige Dem det, gjort et meget taabe- 
ligt og uoverlagt Skridt uden at overveje Olines 
Ungdom, hendes flygtige ustadige Charakter, som 
De godt kender, samt Deres egen Alder og Deres
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(atter igen de forbistrede) lange Udsigter inden De 
kan forsørge en Kone." — Jeg nægtede ikke min 
Fejl og Ubesindighed og var langt fra at ville for
svare, hvad jeg selv, efter at Tingen var sket, høj- 
ligen fortrød og misbilligede. Men jeg tillod mig 
at gøre opmærksom paa, at Olines Flygtighed og 
Ustadighed var i de sidste Par Aar i stor Aftagende, 
og at hendes nærværende unge Alder tilstedede 
hende at oppebie den Tid, hvor jeg kunde ernære 
en Kone. — „Ja," sagde han, „det er godt nok; 
men har De nogen Sikkerhed for, at ikke De eller 
Oline, eller begge to, kunde engang forandre Deres 
Tanker og Følelser og fortryde, hvad nu er skeet?" 
— „Nej, mathematisk Vished har jeg naturligvis 
ikke, men dog en moralsk, da jeg bestandig har 
havt Godhed og Kjærlighed for Oline, og hun fra 
Barndommen indtil denne Time har altid ytret noget 
lignende for mig." Jeg vilde have udeladt mig videre 
over dette Thema, men blev afbrudt med de Ord: 
„Det nytter nu ikke at snakke mere om denne Sag, 
da gjort Gjerning ikke lader sig gøre om igjen uden 
mulig at forvolde større Fortræd; men derom beder 
jeg Dem, ikke at æske af mig et offentlig Minde 
eller Declaration i Henseende til Deres Forbindelse 
med min Datter, førend Tiden kommer, at De er 
i en Stilling, hvori De kan gifte Dem." — Da jeg 
heri var fuldkommen enig med ham og lovede, hvad 
han forlangte, rakte han mig sin Haand med det 
Ønske, at jeg i min moralske Vished ikke maatte 
skuffes og ingen af os i Fremtiden fortryde det 
gjorte Skridt. — Da jeg strax herefter fortalte Oline
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Resultatet, var hun i Førstningen ikke ret vel til
freds dermed, men fandt sig siden i Nødvendig
heden, og vi vare, aabenbar for Forældrene, men 
lønligen for alle andre, forlovede.

Min bedste Ungdoms Tid randt hen afvexlende 
i Fred og Uro, Kjærlighed og Krig, omtrent som i 
de gamle Riddertider, da man almindeligvis maatte 
elske for at kunne kjæmpe, og kjæmpe for at blive 
elsket — omtrent, siger jeg, thi hos mig var dog 
den Forskjel, at Kjærlighed og Kamp stod hos mig 
ikke i nogen Vexelvirkning — den ene var ikke 
for den andens Skyld. Elskede jeg, tænkte jeg ikke 
paa Kamp og Strid, og var jeg heri indviklet, brød 
jeg mig ikke meget om Kjærlighed; jeg glemte den 
endogsaa paa enkelte Øjeblikke nær, hvor den blus
sede op som svage Luer i en næsten udslukket 
Brand. Man ser heraf, hvorhen min Lyst og Hu 
mest var rettet. — At jeg ikke var skabt til at forene 
tvende i den gamle Riddertid saa uadskillelige Egen
skaber, erfarede jeg selv i en tidlig Alder den 2den 
April 1801, og i den ikke mindre mærkværdige Som
mer 1807, der i mine Memoirer indtager et ikke 
lidet Rum.

Det var hen paa Sommeren [3. Aug.], at en engelsk 
Flaade paa flere hundrede større og mindre Sejlere 
omringede og blokerede Sjælland. Ingen anede — 
selv ikke de, som burde have anet det — hvad 
denne Flaade betydede; mindst formodede man, at 
den var bestemt for Danmark, der troede sig i dyb 
Fred med England, havde bevaret den strengeste

7
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Neutralitet og ikke givet den engelske Regering 
mindste Anledning til nogen Klage. Derfor vare 
ogsaa alle trygge og rolige, og i Tusindvis prome
nerede man som i de fredeligste Sommerdage ud 
paa Toldboden for at tilfredsstille Nysgjerrigheden 
og ved medtagne Briller og Kikkerter at overbevise 
sig om Størrelsen og Beskaffenheden af den gaade- 
fulde Flaade. At de utallige lette Dame-Parasoller 
af alle Stoffer, Farver og Skikkelser kunde om en 
føje Tid ønskes forvandlede til lige saa mange stærke 
Staalskjolde mod de engelske Bomber, og at Ca- 
valerernes Promenerstokke skulde omskiftes med 
lige saa mange Bajonetter og Sabler — derom drømte 
ingen. Derfor gjorde det paa Gemytterne et uhygge
ligt og foruroligende Indtryk, da det hedte, at Kron
prinsen pludselig og hemmelig havde forladt Ho
vedstaden [11. Aug.].

I den faretruende Tid opholdt jeg mig tilligemed 
mit Herskab i Lyngby, da en Søndag Morgen [16. 
Aug.] det Rygte gik, fra Mund til Mund, at den 
engelske Flaade landsatte sine Tropper. For herom 
at faa officiel Vished, ligesom om Sagernes sande 
Tilstand, ilede jeg til Byen med det Løfte til mit 
Herskab at skynde mig strax tilbage, saasnart jeg 
havde erholdt sikre Efterretninger. Men i Hoved
staden løb jeg fra Herodes til Pilatus, spørgende 
snart Een, snart en Anden jeg mødte; men hverken 
Peder eller Paul gav mig andet Svar og Oplysning, 
end hvad Rygtet i Lyngby havde fortalt. Endelig 
traf jeg paa en officiel Mand, der berettede, at Land
sætteisen var ved Vedbæk under de engelske Trop-
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pers Kanoner, og at Livjægerne, som her vare po
sterede og vilde modsætte sig Landgangen, havde 
faaet Ordre fra Commandantskabet ikke at gøre Mod
stand, men at trække sig tilbage — en Ordre, der 
opvakte almindelig Forbauselse og Forbitrelse i Ho
vedstaden.

Saasnart jeg troede mig vel og paalidelig under
rettet, skyndte jeg mig hen paa Eftermiddagen til 
Nørreport for at ile til Lyngby. Men Ak og Ve! 
Porten var saa tæt tilsluttet og forsynet med Vagt, 
at ikke en Mus kunde slippe derigjennem. Alle mine 
Bønner og indstændige Begæringer om at slippe ud, 
alle mine dyre Forsikringer, at jeg ikke hørte til 
Byen, men at jeg boede i Lyngby, og at dér var 
alt hvad jeg ejede paa det nær, hvori jeg stod og 
gik — alt var forgjæves; man var ubønhørlig, saa at 
jeg saa mig nødsaget til at dreje omkring og at for
føje mig slukøret tilbage op i Byen i min lette Som
merdragt, der bestod i følgende Klædningsstykker 
foruden det nødvendige Linned: en let kort sort 
Klædes Livkjole, en tynd hvid Pikets Vest, gule 
Nankings Pantalons, tynde Bomuldsstrømper, tynd- 
saalede Dandsesko, en let fransk Silkehat, og en 
smækker Spanskrørsstok. Alt var let, tyndt og luf
tigt, beregnet paa tørre, varme, klare Sommerdage, 
men ikke paa de kolde, fugtigeNætter,som forestode. 
Havde jeg ikke forsigtigen, da jeg forlod Hjemmet 
i Lyngby, puttet et Par Dalers Penge i Lommen, 
da havde jeg været fattig Peder Eriksen og ikke havt 
det, hvormed jeg denne nærværende, end mindre 
de kommende Dage tilende kunde friste og opholde 

7*
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Livet, at sige ved egne Midler; at subsistere ved 
andres Hjælp og Godgjørenhed, derpaa kunde alle 
som trængte, i denne patriotiske Tid gjøre en sikker 
Regning. For Husly derimod var jeg ubekymret, 
da mit Herskab ejede en Gaard i Gothersgaden 
og dets Beboelses-Lejlighed [i St. Kongensgade], 
følgelig ogsaa mine to Værelser, stode om Sommeren 
ledige under en aldrende, ærlig tysk Mutters Tilsyn. 
Til hende tyede jeg beklagende min Nød og bad 
hende om Adgang til mit Logement, hvilket strax 
tilstodes mig omtrent med de Ord: „Logie kann ich 
Dem give, Dereses Bett steht til Dereses Dienst; 
aber das ist denn ok alles wat ich kann macken, 
denn zu leben ab håbe ich nichts mehr als ich selbst 
brauche, dagegen will ich Dem dienen wo ich kann 
og i Bien hole Dem wat De behøver, wenn De 
nur Geld in derTasche haben“.Jeg leverede hende 
Penge til et Surbrød, Smør, The og Sukker, og efter 
at jeg paa hendes Spørgsmaal havde fortalt, at mit 
Herskab havde isinde under Urolighederne at for
lade Lyngby og drage ud i Sjælland og var alle
rede, da jeg gik hjemmefra, i fuldt Arbejde med at 
indpakke deres Tøj, samt at Huset vilde de over
lade til deres Tjener og to Piger; efter at jeg havde 
fortalt den snaksomme Gamle dette, begav jeg mig, 
træt som jeg var, tilsengs og sov tryg som ingen 
Fare var paafærde indtil den lyse Dag, da Mutter, 
idet hun dækkede mig et pynteligt Thebord, væk
kede mig.

Da Mutter var gaaet, skyndte jeg mig ud af Sengen 
og i Klæderne og at drikke mit Thevand for at gaa
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ud i Byen og erkyndige mig om Tingenes Tilstand. 
Her erfarede jeg, at Englænderne vare landsatte, i 
fuld Anmarsch nærmede sig Staden, samt at Com- 
mandoskabet paa højere Ordre opfordrede Studen
terne til at gribe til Vaaben, en Opfordring, der klang 
i mine Øren som en liflig Musik. At jeg uophol
delig ilede til Mødestedet, var blandt en af de første, 
som blev indskrevet og bevæbnet, og at jeg bevæbnet 
med Over- og Undergevær forføjede mig hjem, be
sjælet af krigeriske Tanker, lystende efter Kamp og 
haabende en heldig og ærefuld Sejr, det forstaas let 
af den krigeriske Aand, som boede i mig.

Dagen efter begyndte den for mine yngre Med
studerende uvante og derfor i Førstningen trættende 
og møjsommelige Exercice under store og smaa Ca- 
detters Commando ligesom i 1801. Der exercere- 
des fra den tidlige Morgenstund uafbrudt 4 Timer 
og lige saa længe hen paa Eftermiddagen, og saa- 
ledes fortfores daglig indtil en Eftermiddag Studen- 
ter-Corpset commanderedes paa Volden for at øve 
sig i Voldexercitsen. Da vi heri vare nogenlunde 
indøvede, og vi omtrent vidste, hvad vi havde at 
gjøre, om og naar det behagede vore Venner (saa 
kaldte sig vore Fjender Englænderne) at bestorme 
Staden, saa kom — i det samme Choret var i Begreb 
med at opløses — Befaling fra Commandantskabet, 
at alt vaabendygtigt Mandskab skulde forblive paa 
Volden. Maaske anede man, hvad den paafølgende 
Nat vilde foregaa. Den givne Befaling lod os ogsaa 
formode det samme; derfor svulmede ogsaa Hjær- 
terne af glad, fyrig Krigermod paa de Tapre iblandt
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os, medens de Feige blegnede, rystede og bævede 
af Angst og Forskrækkelse over de Ting, som skulde 
komme.

Corpset commanderedes atter i Geled, og Poster 
bleve udstillede. Jeg erholdt Post ved Solens Ned
gang paa Ravelinen ved Vesterport, paa hvis Volde 
mit Compagni stod. Jeg spankulerede paa Skildvagts 
Maner frem og tilbage, skuende bestandig ud over 
Vesterbro mod Frederiksberg Slot, der denne skjønne 
Aften laa i sin fulde Pragt, rolig som i den dybeste 
Fred. Jeg vilde fra mit ophøjede Standpunkt se efter 
hvad hist foregik, men med mine uvæbnede Øjne 
opdagede jeg ikke ringeste Spor eller Forvarsel for 
den Fordærvelse, som fra denne yndige Egn med 
alle dens Lyststeder, Haver og Lunde skulde om 
en føje Tid udgaa over Staden. — Her er ingen 
Fare paa Færde, tænkte jeg, da en hul, men vældig 
Jorden rystende Drøn lod sig høre, og trende Bom
ber øjeblikkelig derpaa sprang over mit Hoved, dog 
højt i Luften, og nedregnede deres Stumper og Brok
ker i Kirsebærgangen og paa Skrænten af Volden 
i Nærheden af Ravelinen, hvor jeg havde Vagt. Mit 
krigeriske Mod sattes her paa sin første Prøve — 
jeg begyndte at forskrækkes, som man ofte forskræk- 
kes ved et uventet Skrald eller Bulder; men jeg 
recolligerede mig snart, da jeg følte mig hverken 
ramt eller saaret af de tæt nedstyrtende Bombe
stykker, hvoraf de fleste vare saa store og svære, 
at de med Lethed kunde være farne gennem min 
franske Silkehat og knust min Hjærneskal.

Kort efter de trende Bombers Explosion susede
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hvislende op i Luften fra alle Staden omgivende 
fjendtlige Batterier, krydsende hinanden i alle Ret
ninger, en utallig Sværm af Congreveske Raketter, 
der tog sig ud i det indtraadte Mørke som et bril
lant Fyrværkeri, og hvis Hensigt ingen vidste at 
forklare sig paa anden Maade end at de maatte være 
Signaler til en Storm eller det paafølgende Bom
bardement. Siden erfarede man, at disse Raketter, 
der nyligen vare opfundne og forhen ikke brugte, 
vare fordærvelige, ødelæggende Uddrager, forsy
nede foran med et Staalspyd og bagtil med en stærk 
Jærngjenhage, hvormed de, efter at have boret og 
banet sig Vej gjennem Tage og Lofte, hagede sig fast 
ved Bjælker og Stolper, stikkende alt omkringvæ- 
rende i Brand, ligesom Granater og Bomber.

Ikke gaves mig lang Tid til at forlyste mig og 
tænke over Betydningen af dette Fyrværk. Jeg fik 
andet at tænke paa, da en rædsom Kanonade fra 
det gamle Pesthus1) begyndte og fortsattes uafbrudt. 
Gloende Kugler, saa tæt paa hinanden forekom det 
mig, som Hagel fra en Dobbeltflint, hvinede mig om 
Ørene, over og paa alle Sider af mig, og slog med 
en dump Lyd undertiden ind i Volden saa tæt under 
mine Fødder, at Grus og Smaastene stænktes mig i 
Ansigtet. At ikke en eneste af alle udskudte Kugler 
gjennemfoer det Rum, hvori jeg paa Ravelinen be
vægede mig, i det Øjeblik jeg der befandt mig, var 
mig den Gang og er endnu et Guds Underværk. 
I Førstningen var jeg tvivlraadig, enten jeg skulde 
holde mig stille og ubevægelig, eller vedblive min

!) Ved Tømmerpladsen, omtrent paa det nuv. Kvægtorvs Grund.
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Frem- og Tilbagemarsch. Jeg besluttede det sidste, 
og højst rimeligt valgte jeg det Rette.

Omtrent en halv Time efter Bombardementets 
Begyndelse befandt jeg mig, med al den Rolighed, 
der kan forlanges af en uvant Kriger, der første 
Gang kommer i Ilden, paa min livsfarlige Post, da 
jeg ved Raketternes Skin blev min Lieutenant — 
en gediegen Student vaer i Nærheden af mig og 
under Brystværnet. Jeg tillod mig at spørge, om 
min luftige Post paa Ravelinen var aldeles for
nøden. — Ja," svarede han but, „Deres Post maa 
De ikke forlade!" — „Hvad Gavn", dristede jeg 
mig atter til at spørge, „kan jeg gjøre her, da jeg 
hverken kan øjne eller høre eller lugte nogen Eng
lænder, som jeg kan give hans Rest?" — Svaret 
lød: „De skal passe paa, at ingen af Mandskabet 
i Kirsebærgangen lister sig op ad Volden og løber 
sin Vej." — Jeg mente, at det lige saa godt lod 
sig gøre tæt under som ovenpaa Ravelinen, og at 
en saadan Ordre var mig ikke meddelt, da jeg sattes 
paa Post. — „Snik Snak", sagde han mere but og 
bydende end forhen, „paa Deres Post maa De blive!" 
— „Godt," svarede jeg i samme knottede Tone, da 
han vilde gaa bort, „lemlæstes eller falder jeg, ønsker 
jeg, at Lieutenanten vilde løse mig af og betræde 
min Post —.“ — „Hvad, raisonnerer De?" — „Nej, 
jeg raisonnerer ikke, men jeg ønsker Dem kun 
min behagelige Post." Derpaa, da en Kugle strøg 
tæt hen over Ravelinen og foer hvinende over Ho
vedet, dukkede Studenter-Lieutenanten sig og for
svandt flux i Mørket. Jeg saa ham ikke siden.
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Efter Conversationen med Lieutenanten, kom min 
Capitain (en virkelig Militær) løbende og raabte til 
mig: „Hvad Fanden gør De deroppe?" — „Jeg 
har her Post, min Lieutenant har bydende befalet 
mig ikke at forlade den, hvilket heller ikke kan 
falde mig ind — bare jeg vidste, hvad Nytte jeg 
her skal gøre." — „Jeg giver Lieutenanten Døden 
og Djævelen, stig De ned og træd efter Nummer 
i Deres Geled, det befaler jeg Dem og dermed 
Punctum." — At jeg øjeblikkelig adlød Befalingen 
er begribeligt og ligesaa, at jeg den Dag i Dag 
takker denne gæve Officer, der tillige var Major 
ved Korpset (Schmitten1) var hans Navn), for at jeg 
ikke er en Krøbling eller mine Øjne forlængst 
lukkede; thi at jeg i den Timestid, der endnu var 
tilbage paa min Post, skulde være gaaet skudfri, 
tænker jeg mig blandt Umulighederne.

Jeg hørte i yngre Aar Tale om Kanonfeber og 
tænkte mig derved et Spottenavn paa den Skræk 
og Rædsel, der i et Slags Begyndelse paakommer 
alle uvante og uøvede Krigere. At Kanonfeber kunde 
være en virkelig Sygdom med alle en Febers Symp- 
toner, tænkte jeg mig ikke. Men nu erfarede jeg 
det, efter at have stillet mig i mit Geled, Side om 
Side med en lille Mandsling, min vanlige Side
kammerat, der før nogen Fare var paafærde havde 
Mandsmod nok og var en af Corpsets kjækkeste: 
brød sig ikke om den engelske Armée mere end 
om en Sværm Myg osv. — Saasnart jeg var kom- 
met ved hans Side, vilde jeg give mig i Samtale

1) Antagelig Ulrich Chr. v. Schmidten (17G1—1818), senere Generalkrigs
kommissær.
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med ham; men han, der ellers paa Tiltale ikke 
blev Svar skyldig, svarte mig ikke. Jeg saa nogentid 
stiltiende paa ham, og ved Bombernes, Granaternes 
og Raketternes Skin blev jeg vaer, at han snart 
rødmede, snart blegnede; jeg hørte ham stakaandet 
stønne og mærkede, at han over sit ganske lille 
Legeme bævede og rystede som en komplet Kold- 
febrist og sank stadig i Knæerne som ikke skud
vante Heste, hvergang en Kugle hvinede ham over 
Hovedet. — „Er De bange eller er De syg?“ spurgte 
jeg ham flere Gange. Endelig svarede han mig med 
en svag og stammende Røst: „Jeg veed ikke, hvad 
jeg fejler.“

Jeg indsaa da, at han paa Volden var til ingen 
Nytte, og at han i en mulig Storm vilde jages i det 
første det bedste Musehul, hvorfor jeg raadede ham 
at melde sig syg, hvilket dog ikke han selv, men 
jeg paa hans Vegne gjorde. Han erholdt stax Per
mission og forsvandt hurtigere end jeg troede ham 
istand til. Permissionen, tænker jeg, virkede her 
bedre end den kraftigste Medicin.

Farligere end Kanonernes Kugler, hvoraf alle, 
som paa Volden befandt sig bag Brystværnet havde 
intet at befrygte, vare de Hilsener, vore venlige 
Fjender sendte os i Overflødighed i Bomber og 
Granater, da ikke faa af dem nedlod sig paa Vol
den og anrettede paa enkelte Steder blandt Mand
skabet ikke liden Forstyrelse eller Ødelæggelse. 
Men da disse Venskabsgaver vare hørlige ved deres 
hvislende og fløjtende Ild og synlige i Mørket ved 
den Ild, de udspyede af deres Svælg, saa gjorde
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jeg snart den Observation, at naar man rigtig brugte 
sine Øjne og Øren, var det ikke vanskeligt, at 
undvige dem; men da maatte der stadig ses og lyttes 
i Vejret og nøje iagttages, naar de vare paa deres 
Højeste og vilde dale; fjernede man sig da betime- 
ligen og tilstrækkelig til en af Siderne udfra den 
krumme Ildlinie, de beskrev i Luften, var man 
uden Fare.

Ved denne Observation, hvorover jeg glædede 
mig og gjorde mig til, maaske mere end mangen 
Astronom over Opdagelsen af en ny Stjerne, red
dede jeg ej alene mit eget, men ogsaa flere af mine 
Kammeraters Liv, eller i det mindste frelste os 
fra Lemlæstelse. I en fortrolig Kreds samtalede og 
passiarede vi med hverandre — jeg, med mine 
Øjne og Øren bestandig iagttagende den illumi- 
nerte Himmel, da jeg observerede en Granat (der 
baade ved Lyden og Ilden tydelig skelner sig fra 
en Bombe), som fra sin Vendepunkt stilede lige 
mod den Plet, hvor vi stode. Øjeblikkelig gjorde jeg 
mine Kammerater opmærksomme paa denne ubudne 
Gjæst. Vi sprang op og fjernede os til alle Sider, 
saa langt vi i Hastighed kunde, og Granaten slog 
en Alen dybt ned i Volden, netop paa Stedet, hvor 
vi stode, udspyende sin heftige Ild, som vi vel 
blev commanderet til at dæmpe og slukke med de 
i denne Henseende i Beredskab værende Spader 
og Skovle, men hvorved vi udrettede intet, ja, vare 
endog i Fare for at blindes og skamferes i Ansigtet; 
thi ikke hurtigere kastede vi den, paa den haarde 
Vold sparsommelig sammenskrabede Jord og Grus
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paa Granaten, end den voldsom kastede det til
bage og overøste os trint omkring. Granaten var 
en af de største og sværeste, og dens Bestemmelse 
var ikke at explodere som en Bombe, men at 
sønderknuse og antænde, hvad den kom i Berø- 
relse med. Da vi troede at have gjort denne Op
dagelse og fandt vor Møje frugtesløs, kastedes Spader 
og Skovle til en Side, og vi stillede os i en vid 
Kreds omkring, ventende indtil den havde udtømt 
sit Forraad.

Havde de Studenter, som vare posterede paa Nør
revold, og for af en Krudtvogn at modtage skarpe 
Patroner, klyngede sig sammen, gjordt samme Op
dagelse og brugt samme Forsigtighed og Paapas- 
selighed som jeg — saa var ikke nogle bievne 
dræbte og andre blesserede og lemlæstede af en 
Bombe, der slog ned og sprang i deres Midte. En 
Søn af sal. Conferentsraad Cold1) parteredes ved 
samme Bombe saa ynkelig, at om Morgenen fandtes 
hans Kavaj med den ene Arm hængende i en af 
Voldtræernes Grene, og de øvrige Legemsdele maatte 
hist og her sammensamles i Brokker og Stumper. 
Hvormange de dræbte og lemlæstede ellers vare 
og hvormange der ved denne fordærvelige Bombe 
slængtes ud ad Volden paa Gaden, er gaaet mig 
af Minde. Men det erindrer jeg, at da jeg Dagen 
efter besøgte en af mine fordums Skolekammerater, 
der ogsaa befandt sig paa Nørrevold denne Nat, 
viste han mig et Stykke Menneskekød, som han 
ved sin Hjemkomst fandt fastklæbet til sin Hat.

!) Student Adolph Peter Cold, Søn af Konferensraad Chr. Magdalus C., 
blev dræbt 25 Aar gammel.
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Hans Lykke var det, at han befandt sig udenfor Bom
bens Virkekreds, og det hele paa Nørrevold poste
rede Mandskabs Frelse var, at Bombens Ild ikke 
fængede i den i Nærheden holdende og af skarpe 
Patroner fuldtpakkede Krudtvogn.

Sikrede sig de Agtpaagivende let paa Volden i 
den mørke Nat mod Bomber og Granater, saa var 
det dem vanskeligt, da det dagedes, Solen skinnede, 
og kun Lyden, men ingen Ild fra dem mærkedes. 
Jeg selv erfarede det, da jeg om Morgenen, træt af 
den hele Nats Gaaen og Staaen og tillige lidende 
af Smerter i den ene Fod, havde sat mig paa en 
ledig ved Bastionen staaende og af en Kagesælgerske 
forladt Træstol. — Hvad den daarlige Fod anbe- 
langer, da havde jeg min modige, af Kanonfeber 
angrebne Sidemand derfor at takke: han havde den 
foregaaende Dag under Marscheringen ikke holdt 
Skridt (hvilke han som saa mange flere i Choret 
sjældent gjorde) og derved gjennem mine tynde Bom
uldsstrømper traadt og skrabet mig et blodigt Hul 
paa min Hæl. — Om Natten slog der Kulde til, og 
en Del af Foden og Benet hovnede og inflammerede. 
Længe sad jeg ikke, nydende den Hvile jeg høj- 
ligen behøvede, førend en Bombes Fløjtelyd lod 
sig høre. Jeg saa strax i Vejret, men blev ingen
steds paa den nu af Solen oplyste Himmel nogen 
Ild vaer. Lyden hørtes nærmere og nærmere. Her 
var kun saare kort Betænkningstid. Skulde jeg blive 
siddende eller forlade Stolen? I sidste Tilfælde — 
til hvilken Side — tilhøjre eller venstre — fremad 
eller tilbage — skulde jeg flygte og frelse mig? Jeg
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besluttede at forblive siddende og slog en overflødig 
vid og tyk Kalmuks-Kavaj, som en barmhjærtig 
Kammerat i den kolde Nat havde laant mig, over 
mit Hoved og omkring min hele sommerklædte 
Person. — Netop var jeg bleven færdig med denne 
Emballering, da den fløjtende Bombe slog en fire 
å fem Alen bag min Stol dybt ned i Volden, ex- 
ploderede, væltede en nærved staaende Krudtvogn 
(til Held for Bastionen uden at tænde) og kastede 
en endnu værende skarptladet Kanon til Siden, ind- 
hyllende mig og alle Omgivende i en tyk Sky af 
Støv, Sand og Grus, der regnede ned som Hagel 
i et Tordenvejr; heldigvis ramtes og blesseredes 
Ingen af de omkringfarende Bombestykker. Over
støvet og pudret blev jeg rolig siddende paa Kage
konens Stol, indtil al Fare var forbi; da krøb jeg 
ud af mit tykke Kalmuks-Hylster som en Sommer
fugl af sin Puppe og rystede Støvet af mig.

Corpset opløstes for denne Gang og alle per
mitteredes. De fleste løb skyndsomt til deres Hjem, 
nysgjerrige efter at erfare, hvad den foregaaende 
Nats Rædsler havde ført over deres Ejendele. Da 
jeg rejste mig og vilde gøre dem det efter, ak! da 
havde min Fod efter Hvilen saa meget forværret 
sig, at jeg ikke uden de føleligste Smerter kunde 
støtte paa den. Jeg nødsagedes da til, da ingen var 
tilstede, som kunde tage mig under Armen, at be
tjene mig af Musquetten som Krykke og Sidegeværet 
som Stok, saa godt det lod sig gøre, og at humpe 
ned ad Volden alene gjennem de øde Gader, hvor 
alt Levende syntes uddød, og mellem ramponerte



Ill

Tage, Mure og sønderknuste Vinduer, indtil jeg 
endelig, efter flere Gange at maatte standse og hvile 
mig paa Hjørnestene, naaede Studenter-Lazarethet 
i den noksom bekendte Frimurer-Loge,1) hvor jeg 
agtede mig ind for at consulere de der ansatte Læger. 
Ubekendt med Localet, og ingen tilstede, som kunde 
anvise mig til hvilken Side, jeg skulde vende mig, 
fulgte jeg de blodige Spor, som strax i Vestibulen 
viste sig, indtil jeg nogle Trapper op traadte ind i 
en stor Salon, der var meubleret med to lange Rader 
aabne Senge, fra hvilke Suk, Jammer og Klager lød 
for mine Øren, og forbundne blodige Lemmer viste 
sig for mine Øjne. En Læge kom mig venlig imøde. 
Min Fod blev besigtiget, og der gaves mig en Flaske 
Blyvand, hvormed jeg flittig skulde bade den, og 
forresten holde mig rolig indtil Bedring. Takkende 
sagde jeg Adieu, idet jeg endnu engang kastede mit 
Blik ud over denne Jammersal, tænkende efter, 
hvormeget jeg skyldte Forsynets Naade og Vare
tægt, der frelste mit Liv og mine Lemmer fra den 
foregaaende Nats store Farer, hvori jeg fremfor de 
fleste af mine Kammerater havde været stedet.

Klokken var mellem otte og ni om Formiddagen, 
da jeg fra Lazarethet kom hjem. Følende mig saa hung
rig som træt lod jeg mig — efter at have forbundet 
min syge Fod — give Smørrebrød og The, lagde 
mig derpaa tilsengs og faldt øjeblikkelig, uden at 
forstyrres af lede Drømme og Tanker om Nattens 
Rædsler, i en saa tryg Søvn, at jeg var mig selv 
aldeles ubevidst indtil Klokken 5 om Eftermiddagen,

1) I Kronprinsensgade nuv. Nr. 7.
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da jeg fuldkommen vederkvæget og udhvilet vaag- 
nede i det allerbedste Humeur og Velbefindende. 
Uagtet nogen Tids Rolighed var mig anbefalet, først 
af Lægen og siden af Mutter i mit Logi, blev det 
mig alligevel ikke muligt at forblive hjemme. Jeg 
havde blandt andre en vægtig Grund for at nægte 
mig denne Rolighed: mine Penge vare slupne op 
indtil den mindste Skilling, jeg maatte derfor nolens 
volens ud i Byen og se mig om efter et Sted, hvor jeg 
kunde faa en god og solid Middags- og Aftensmad 
— uden Penge. I den Hensigt iførte jeg mig mine 
luftige Sommerklæder, fyldte noget af Blyvandet i 
en mindre Flaske, som jeg puttede i min Lomme, 
og tog derpaa en næsten armtyk knortet Tjørnestok, 
skaaret i en af Jyllands gamle Skove, i min Haand 
til Støttestav for min daarlige Fod. Jeg sagde Mut
ter et kjærligt Farvel og humpede af.

Min Cours stilede jeg efter Frederiksborggaden, 
hvor der boede en mig nærbeslægtet vakker Fami- 
milie, som jeg i fredelige Dage jævnligen besøgte, 
fordi jeg der stedse fandt en gjæstfri og venlig Mod
tagelse.1) Paa min langsomme Vandring gennem de 
øde Gader mødte jeg i nogle ikke et levende Væ
sen, i andre kun enkelte Militaire, Matroser, Brand
folk, Officerer o. s. fr. Den elegante Verden syntes 
aldeles uddød, thi alle vare flygtede enten ud paa 
Christianshavn eller paa Amager, eller de laa lige
som begravne i dybe, dunkle og fugtige Kjældere, 
hvor der gaves slige.

Jeg naaede omsider langs ned ad Gothersgaden
1 Isenkræmmer Math. Anker Heegaard, boede i dav. Nr. 41.
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og Nørrevold mit Maal, hvor jeg modtoges med en 
hjærtelig Deltagelse. Uden Omsvøb fortalte jeg Fa
milien ligefrem min nærværende Trang og Behov, 
og med den største Velvillie tilbødes mig Middags
mad saa tidt og længe jeg selv ønskede det. Jeg 
nævnte ikke Aftensmad, da hertil var givet mig Ud
sigter et andet Sted i Byen.

Til dette Sted begav jeg mig, efter at have hvilet 
mig en tre Timers Tid, da Aftenen stundede til, og 
Bombardementet, der Dagen over havde holdt sig 
rolig som et Rovdyr, der skyer Solens Lys, atter 
tog sin Begyndelse. Jeg fandt det raadeligst, om jeg 
helskindet skulde naa mit Bestemmelsessted, at 
skynde mig det hurtigste min daarlige Fod tillod 
det. Det var ogsaa paa den højeste Tid; thi jo mere 
det mørknedes, desto raskere fulgte Bomber, Gra
nater og Raketter paa hinanden, over mit Hoved, 
nærmere og fjernere i Gaderne, hvorigjennem jeg 
haltende passerede, og langt frygteligere var Pas
sagen gennem Gaderne end Posten paa Volden; thi 
her kunde man dog se og høre disse Brand- og 
Morder-Instrumenter strax efter at de vare satte i 
Gang, og tage sig vare. Men hist mærkedes de ikke 
førend devare En saa nær,at endogsaa den raskeste 
Flugt var umulig, saa meget mere som de i visse 
Gader — netop de hvorigjennem min Cours gik — 
faldt saa tætte som Hagel, hvilket ikke var Tilfældet 
paa Volden. Derfor lemlæstedes og dræbtes saa 
mange flere i Gader, Huse og Gaarde.

Under hvilken Lykkens Stjerne er jeg vel født, 
at jeg ulemlæstet, under min Sneglegang, der til-

8
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sidst blev en Hoppen paa mit ene sunde Ben, slap 
heldigen over Kultorvet, Lille- og Store Kjøbmager- 
gade opad Kronprindsens Gade ind i Pilestrædet, 
hvor Stedet — et Billards- og Restaurations-Sted — 
var, hvor man velvillig nogle Dage forud havde til
budet mig fri Aftensmad, men som jeg, saa længe 
der var Penge i Pungen, ingenlunde vilde nyde 
gratis.1)

I Entréen paa første Sal mødte jeg og hilstes jeg 
af Værtinden, en lille venlig og livlig, men ellers 
sikker og determineret Kone. Hun undredes stor- 
ligen og gruede over min Promenade. Jeg mente, 
at man spadserede lige saa sikkert paa de aabne 
Gader, som man befandt sig under Husenes Tage 
og Lofter. Hun var, hvad deres Gaard angik, af en 
anden Mening end jeg, thi forsikrede hun: „Der er 
her ikke sket mindste Skade, ikke en Vindues-Rude 
er sprunget, og paa Muren er ikke en eneste Sten 
læderet". — „Hvad i den sidste Nat ikke er sket", 
sagde jeg, „kan ske i den paafølgende". Værtinden 
nærede alligevel med megen Suffisance det Haab, 
at Englænderne respekterede deres Gaard. — Jeg 
vilde ikke berøve hende det glade Haab, som gjorde, 
at hun munter og uforknyt færdedes i sit Hus og 
varetog sin Dont ligesom i de fredeligste Tider. Jeg 
afbrød derfor Samtalen og meldte mig som en penge
løs Gjæst ved hendes noksom bekendte gode Bord. 
— „De er os", svarede hun med et venligt Ansigt, 
„altid en velkommen Gjæst. Vær saa god, gaa ind 
i Spisesalen, forlang efter Spisesedlen hvad Dem

i) Ussings Tilflugtssted var hos Tracteur Hadeler paa Hj. af Pilestræde og 
Kronprinsensgade (nuv. Pilestræde Nr. 37).
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helst lyster, og frygt ikke for nogen Gammel- eller 
Nytaars-Regning".

Jeg lod mig det ikke sige to Gange, men hop
pede ind som en Skade paa det ene Ben, satte mig 
ugenert som den rigeste og bedst betalende Gjæst 
ved Bordet og forlangte en Portion Beuf med Kar
tofler, en Snaps Kommen og et Glas Godtøl — 
hvilket jeg herefter, saalænge jeg spiste gratis i denne 
Restauration, valgte mig til Aftensmad. Frygt, Angst 
eller Skræk sporedes ikke ved Bordet paa noget 
Ansigt, saa vante eller sløje og ligegyldige vare 
mange bievne mod Faren. Toaster blev endogsaa 
drukne under Glassenes lystige Klang. „Vivant vore 
engelske Venner, der giver os saa mange talende 
Beviser paa deres ømme Venskab", raabte en Stu
dent med sit Glas i Haanden. „Pereant!" skraalte 
en anden. „De Kjæltringer! Gid deres Venskabs
beviser maatte tørne tilbage fra vores Volde og 
Mure og massacrere dem alle!" Slige og lignende 
Skaaler blev udbragte — men Bombardementet ved
blev alligevel sin Gang, og Vinhandleren vandt 
Penge.

Da Spisetiden var udrunden og Bordene afdæk
kede, fremsattes midt paa Gulvet et Spillebord, ved 
hvilket fire alderstegne, i sin Tid ret kjendte Spillere 
af den faste Stok nedlode sig, rolige, som befryg
tede de ingen Fare for Lemmer, Liv og Gods; og 
jeg belavede mig paa at sige Farvel ogat vinde hjem. 
Men det tillod mig Værtinden ingenlunde, dels, som 
hun foregav, for min egen Sikkerheds Skyld, dels 
ogsaa for at være hende og hendes Familie til Trøst

8»
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og Opmuntring. — „Gjæstekammer og Seng", sagde 
hun, „kan jeg ikke tilbyde Dem; men jeg formoder, 
at De — ligesom vi og vist alle i Byen — ikke agter 
i Nat at lægge Dem til at sove; bliv derfor og vaag 
med os!“ — Saa gjerne jeg ønskede at komme hjem, 
saa opfyldte jeg — da jeg maaske kunde være til 
nogen Nytte, hvor jeg var — gjerne hendes Ønske, 
og blev strax ført ind i hendes lille hyggelige dag
lige Stue, hvor jeg foruden hendes Datter — en 
vakker sextenaars Glut — hilste en paa anden Etage 
i Gaarden boende Etatsraadinde1) og hendes ikke 
mindre unge og vakre Datter, samt tvende andre 
Damer, af hvilke jeg erindrer mig den ene, der var 
Datter af en paa den Tid berømt Skuespiller ved 
det kongelige Theater.2) Jeg var i dette interessante 
Selskab den eneste Cavaler — desværre, som halt 
og lidende Krøbling, kun lidet interessant. Alle, paa 
Værtinden nær, der vedblev at færdes og være ufor
knyt, vare ligblege og tause, enten klyngende sig 
sammen som Agerhøns i vinterkolde Nætter, eller 
frygtsomme trykkende sig i Hjørner af Stuen eller 
i Kroge mellem Skabe og andre Meubler. — Hvad 
Nytte kan jeg her gjøre, tænkte jeg, uden maaske 
naar jeg viser mig som jeg er, aldeles uforknyt, og 
fortæller lystige Anecdoter eller raillerer med de 
os omgivende Farer. Jeg prøvede derpaa, men enten 
bar jeg mig forkert ad, eller man hørte mig ikke; 
thi der værdigedes mig ikke et Blik, ikke et Ja

i) Anna Cathr. Falbe, født Hagerup (1741 — 1815), Enke efter Etatsraad, Zahl- 
kammerkasserer Joh. Chr. Falbe (1741 —1801).

2) Da kgl. Skuespiller Mikael Rosing boede til Leje i samme Ejendom, ligger 
det nær at antage, at den omtalte unge Dame er en af Ægteparret Rosings 
mange Døtre.



117

eller Nei. Jeg taug da ogsaa, og for dog at have noget 
at bestille, gav jeg mig til (paa en dog noget for
dægtig Maade) at fortsætte mine forudgangne Nat 
paa Volden gjorte Observationer: jeg hørte nemlig 
nøje efter paa hvilket Sted og hvilken Tid Bom
berne sprang — thi at se deres Lys var i et op
lyst med Vinduesskodder og Gardiner tillukket Væ
relse ikke muligt — og jeg iagttog snart blandt Legio 
af Bombeknald trende, hvoraf den ene faldt ganske 
i Nærheden, den anden fjernere, og den tredie fjer
nest i Pilestrædet, og det uafbrudt i en regelmæssig 
Tidsorden. Granater og Raketter, som mest rettedes 
mod Frue- og Petri-Kirkes Spire og Taarne og 
enkelte andre Partier i Byen, mærkedes aldeles 
ikke til i Pilestrædet.

Da jeg var sikker i min Opdagelse, brød jeg den 
pinlige Taushed, oplod Munden og talte (tør jeg 
dømme efter Virkningen med Kraft og Fynd) om
trent saaledes: „Her i denne Gaard, hvor De hel
digvis befinder Dem, er aldeles ingen Fare at be
frygte, vel at mærke, dersom vore Fjender ikke gjøre 
en Forandring i deres Skytses Retning. Jeg har nem
lig paa det nøjeste iagttaget trende Bombeknald, 
den ene vil jeg kalde Nr. 1 — den er os nærmest 
og den farligste; lad den anden hedde Nr. 2 — 
den er fjernere, altsaa mindre farlig; Nr. 3 er fjer
nest, og af den, ligesom af de endnu fjernere, er 
aldeles intet at befrygte. Behager De nu, mine ærede 
Damer, at anstille en Prøve med mine Observa
tioner, saa vær saa artig at spørge mig til."— „Hvil
ket Knald kan vi nu vente?" spurgte Værtindens
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lille vævre Datter. — „Nr. 3!“ — den lod sig snart 
høre. — „Hvad for en kommer nu?“ ønskede Etats- 
raadindens Datter at vide. — „Nr. 1 — men tag Dem 
nu vare!" — næppe fik jeg udtalt før en kanon
lignende Dunder bragte alle Gaardens Vinduer til 
at dirre og ledsagedes af istykkerslagne Glasruders 
klingrende Lyd, en aparte Bulder, Støj og Skraal 
i Spiseværelset, hvor de fire Spillere befandt sig 
fordybede i deres Spil, samt et Angstskrig fra alle 
Munde i det Selskab, hvor jeg var.

Glemmende min daarlige Fod humpede jeg il
somt ud af Dagligstuen og ind i Spisesalen — og 
hvad saa jeg? Et helt Fag Vinduer splintret, Gulvet 
overalt bestrøet med Glasskaar, Spillebordet ledigt, 
et Par Stole omstyrtede, og et flere Pund vægtig 
Bombestykke rolig liggende imellem Kortene. Men 
hvor var Spillerne? — Da Lysene, paa eet matbræn
dende nær, vare udpustede, blev jeg dem ikke strax 
vaer og troede dem enten flygtede eller liggende 
under Bordet. Jeg snappede Lyset og lyste under 
Bordet — der var ingen! Jeg lyste derpaa omkring 
i Salen og saa nu enhver i sit Hjørne, alle vel le
vende og ubeskadigede, men skjælvende tause og 
blege. De spillede ikke mere denne Nat. Med Spil
lerne følte jeg ingen Medlidenhed, brød mig der
for ikke videre om dem, forlod Spisesalen og hinkede 
ind i Dagligstuen for at aflægge Rapport. Mit Sel
skab fandt jeg i en til Fortvivlelse grændsende For
fatning, værre end den, hvori jeg første Gang saa det. 
Jeg bestræbte mig for at trøste og berolige paa flere 
Maader, hvilket omsider lykkedes mig ved at gjøre
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opmærksom paa, at den skrækindjagende Bombe 
ikke var exploderet i Gaarden selv, men i Gaden, 
og at ingen Bombe endnu var knaldet over eller 
nær det Værelse, hvori vi befandt os; og endelig, 
at jeg nærede det Haab (hvilket dog i Grunden var 
meget svagt hos mig selv), at ingen herefter skulde 
knalde. Imod min Forventning opfyldtes dog mit 
Haab. Men for at give Selskabet andet end Jammer 
og Elendighed at tænke paa, bad jeg om at fort
sætte de ufuldførte Forsøg med mine Observationer. 
Man var strax villig hertil, og det første Spørgs
maal forelagdes mig af Skuespillerens vakre Datter, 
dernæst af de andre unge Damer i Flæng som det 
kunde falde, og saaledes vedbleves, indtil man over
bevistes om mine Bombe-Iagttagelsers fulde Rigtig
hed. Mit Øjemed opnaaede jeg imidlertid: Skræk
ken forvandtes efterhaanden og forglemtes, man blev 
munter, snaksom, ja endogsaa skæmtefuld, hvortil 
meget bidroges ved en god Kop Kaffe, hvormed 
Værtinden, der nu ei længere var saa uforknyttet 
som forhen, med rystende Arme (hvilket hun dog 
ikke vilde vedgaa) hen paa Natten opvartede.

Endelig dagedes det, Bombardementet sagtnede, 
Lysene sluktes, Skodder og Gardiner toges fra 
Vinduerne, og jeg belavede mig for Alvor paa at 
absentere mig og forføje mig hjem, sagde Farvel, 
som venlig besvaredes med mange Taksigelser, med 
Ønsker for min lykkelige Hjemfart, og endelig med 
Begjæringer om, at jeg, dersom det behagede vore 
Venner, Englænderne, næste Nat at forlyste os med 
deres Fyrværk, vilde bevise Selskabet den store
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Godhed og Tjeneste, at komme igjen og være det 
til Beroligelse, Trøst og Opmuntring.

Omsider naaede jeg lykkelig hjem og faldt i den 
dybeste Søvn, hvoraf jeg først efter fem Timers 
Forløb vaagnede op i det bedste Velgaaende, klædte 
mig paa, drak en stor Kop The, spiste med den 
ønskeligste Appetit et drøjt, fingertykt Smørrebrød, 
hvoraf der endnu var Forraad af mit eget, og begav 
mig paa Vejen til Middagsmaden i Frederiksborg- 
gaden.

Hvilke Syner viste sig paa denne min Vandring! 
Da jeg drejede om Hjørnet af Gothersgaden til- 
venstre og gik langs med Nørrevold, saa jeg tykke 
Skyer af Røg og flammende Luer vælte og kvalme 
i Vejret og blusse op fra de nærmeste og fjernere 
Brandtomter, og Bygninger, som Gaardsdagen stod 
hele og ubeskadigede, nu spolerede og mer og 
mindre ruinerte i det Forhold jeg nærmede mig 
Nørreport, hvor sorte, nøgne, tagløse Mure af den 
mig først iøjnefaldende Længde af Frederiksborg- 
gaden gjorde mig for Øjeblikket ængstelig og be
kymret. Skulde mine Slægtninges Gaard paa den 
modsatte Længde i Gaden ligeledes være bleven 
et Arv for den engelske Mordbrands Ild? Dog nej 
— til min Sjæls Glæde vare alle Bygningerne paa 
denne Længde bievne skaanede, paa det nær, at 
alle Vinduesruderne fra øverst til nederst vare knuste. 
Med lettet Hjærte ilede jeg fort for at erfare mine 
Slægtninges Skjæbne, og idet jeg gik op ad Trap
pen til Boutiken (min Slægtning drev en betydelig 
Handel), ser jeg siddende paa det nederste Trin
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en Olding i en søgrøn Damaskes Slobrok, med 
en hvid, noget smudsig Nat- eller Papa-Hue paa 
Hovedet, halvt nedringede uldne Strømper og et 
Par gamle, broderede Pampusser paa Fødderne. 
Paa mine Spørgsmaal: hvo han var, hvor han boede, 
hvorledes han var kommen her osv., svarer han 
mig med en af Alder og Skræk skjælvende Stemme 
i afbrudte Ord: „Jeg er i flere Aar pensioneret Ju- 
stitsraad; boer i Gaden N. og er nu nogle og fir
sindstyve Aar gammel; jeg er af de engelske Blod
hundes Skyts jaget ud af min Bolig, uden for hvis 
Port jeg i langsommelig Tid ikke har kunnet sætte 
en Fod; forstyrret og fortumlet i mit gamle Hoved 
af Bombeknald, Ild, Røg og Damp fra de bræn
dende Huse, flygtede jeg fra mit Hjem og ravede 
gennem flere mig næsten ukjendte Gader, indtil 
jeg forvildede mig hertil, hvor jeg har sat mig for 
at udhvile mine trætte Lemmer." — Jed bad den 
gamle, ærværdige Mand flere Gange indstændig at 
træde ind, for bedre at hvile og faa noget at styrke 
og vederkvæge sig paa; men da han hertil ikke 
var at bevæge, bad jeg ham faa Øjeblikke at blive 
siddende, saa vilde jeg komme igjen for at være 
ham behjælpelig paa hvad Maade, han helst ønskede.

Jeg forlod den Gamle, gik gjennem Butiken, som 
var udrømmet og mennesketom, op i Værelserne, 
hvor alt var i hel Forstyrrelse, og alle Hænder i 
fuldt Arbejde med at oprydde og indpakke Varer, 
Gods og Møbler, for at bringe dem i større Sik
kerhed op paa Volden. Da jeg havde erkyndiget 
mig om, at alle i Familien vare i bedste Befindende,
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ilede jeg, med Løfte om snarest mulig at vende 
tilbage for at hjælpe med, ned til Justitsraaden, 
men han var sporløst forsvunden. Jeg gav mig nu 
i Arbejde med at pakke i store og smaa Kurve 
og Kasser, men fik under Arbejdet Øjne paa en 
Vugge, man syntes ikke at bryde sig om, og hvori 
en spæd lille Pige under al Tummel og Allarm 
laa i den dybeste og roligste Søvn. Jeg forlod Kas
ser og Kurve, fik fat paa en Medhjælper, og vi 
trissede af ned ad Trapperne, ud over Gaden og 
op paa Volden, hvor vi mellem Kjøbmandsgodset 
valgte den bedste og luneste Plads. Bemældte lille 
Pige lever endnu og veed af alt, hvad dengang fore
gik med hende, intet andet, end hvad hun i ældre 
Dage er blevet fortalt. Da jeg selv var i god Bed
ring, men dog endnu Invalid, satte jeg mig selv 
paa en stor Fustage ved-Siden af Vuggen, tilbydende 
mig at vaage over den sovende Glut og passe paa 
Godset.

Men hvad blev der af Middagsmaaltidet?— Intet! 
Man havde hundrede andre Ting at tænke paa, 
end at lave og give sig Tid til at spise Middagsmad. 
Alle maatte tage tiltakke med Smørrebrød, hvilket 
med en Snaps og 01 bragtes mig paa Volden. Ikke 
engang det nu saa moderne og almindelige The- 
vand tænktes der paa; der var ikke i Huset en 
Gnist til at koge Vand ved — det maatte i nød
vendigt Fald koges paa Brandtomterne. Man havde, 
troer jeg, faaet en saadan Aversion og Lede for al 
Ild, at man ej engang gad set det paa Skorstenen. 
Og til at varme sig ved behøvedes om Dagen ingen
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Ild; det travle Arbejde gav Varme nok, og den 
brændende Sol, i Forbindelse med de glødende 
Ruiner udbredte en saa overflødig Hede, at man 
var nærved at smelte.

Det lakkede ad Aften. Der begyndte at blive 
Røre i de engelske Batterier. Det var paa den høje 
Tid, at jeg, ifølge mit givne Løfte, indfandt mig i 
Pilestrædet. Jeg bad da om Dimission, begav mig 
paa Vejen, hvilken jeg ikke halvt havde tilbage
lagt, da Bombardementet var i sin fulde Gang. I 
Pilestrædet fandt jeg forrige Nats Selskab samlet, 
og jeg modtoges paa en Maade, der ikke lod mig 
betvivle, at jeg var en kjærkommen Gjæst. Da jeg 
tilstrækkelig havde forsynet mig med Mad og Drikke, 
blev jeg anmodet om at anstille mine Observationer 
for denne Nat. Deres Resultat blev, at Englænderne 
havde forandret deres Skyts’ Stilling til Fordel for 
den Gaard og den Del af Pilestrædet, hvor Sel
skabet befandt sig. Thi Bombardementet lød i en 
saa fjern Afstand, at ingen Fare var at befrygte. I 
Tillid til mine Iagttagelser forsvandt al Frygt, og 
alle kom og forbleve i den gladeste og muntreste 
Stemning, indtil ud paa Natten, da Naturen kræ
vede sin Ret, og man indhyllende sig i Kaaber og 
Shawler, satte sig paa Stole eller lagde sig paa So- 
phaen, medens jeg, der ikke ganske turde stole 
paa den gode Fred og Sikkerhed, kjedede mig med 
at vaage.

Da Natten var udrunden og Bombardementet paa 
eengang ophørte, listede jeg mig ubemærket bort 
fra det i Søvnens Arme dybt liggende Selskab, for-
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føjede mig hjem, gik strax tilsengs og sov saa 
haardt og rolig som en Sten, indtil langt over bor
gerlig Middagstid, da jeg vaagnede og erfarede af 
gamle Mutter, at Hovedstaden havde capituleret — 
paa hvilke Betingelser vidste hun ikke; men hvilke 
jeg tidlig nok underrettedes om paa den Vandring, 
jeg nu foretog mig omkring i Byen paa de Steder, 
hvor det engelske Skyts havde huseret og raset 
stærkest og mest frygteligt.

Hvor stor Skaden var, hvor megen Forstyrrelse 
og Ødelæggelse der i de tre frygtelige Bombarde- 
ments-Nætter anrettedes — Capitulationens sørge
lige og tunge Vilkaar, samt Harmen og Forbitrel
sen, der herskede i alle Gemytter, vil jeg ikke 
dvæle ved. Kun enkelte gruopvækkende Gyselig
heder, som jeg for endel selv var Vidne til, maa 
jeg ikke lade være uberørte: i Store Kjøbmager- 
gade besøgte jeg min studerende Broder, vi stod 
ved Vinduet og saa ud paa Gaden — en Brygger
karl kom farende med sin Sluffe; en Bombe faldt 
og exploderede paa Hestens Hoved; Hesten med 
Karlen segnede til Jorden — den første var død 
paa Stedet, den sidste derimod rejste sig efter et 
Par Minutters Forløb ubeskadiget, kun bedøvet 
ved Knaldet, og slap med Skrækken. — I en af 
Smaagaderne traadte en Student sund og frisk netop 
ind ad sin Gadedør, da en Bombe slog ned, sprang 
og afsatte ham begge Benene lige op til Kroppen; 
han døde Dagen efter paa Lazarethet. — I Frede
ri ksborggaden, lige ud for min Slægtnings Gaard, 
kom en aldrende Mand rolig gaaende — en Bombe
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faldt og sprang paa hans Hoved og knuste hans 
Pandeskal saaledes, at Hjærnen sprøjtedes ud paa 
Muren og Vinduesposterne. — Idet jeg gik ned 
ad Nørre- mod Vestervold saa jeg under et Dække 
en føer Kone liggende, hvorom man fortalte mig, 
at en Bombe kort forud var falden og exploderet 
i hendes Mave, saa at hun blev levende formelig 
obduceret; dog skal hun straks være død. — Disse 
ere kun enkelte af de gyselige Optrin, som fandt 
Sted endogsaa ved den klare Dag; thi vel ophørte 
det almindelige Bombardement om Dagene, men 
hist og her faldt dog enkelte Bomber. —

Det første jeg efter Hovedstadens Capitulation 
tænkte paa, og efter et Par Dages Forløb ogsaa 
udførte, var at komme til Lyngby. Paa min Van
dring derud saa jeg et mindre lysteligt Syn: alle 
de skjønne, paa hede Sommerdage saa svale og i 
stille klare Vinterdage af Rimfrost pudrede og smyk
kede Alléer, vare omhuggede, og Forstaden af brændt 
og lagt i Aske. Dog dette var ikke sket med fjendt
lige Hænder; men vore Fjender var dog hertil den 
eneste og nærmeste Aarsag. Paa min Vej videre 
fort mødte jeg Militaire af alle Vaabenarter og i 
alle Slags Costumer — nogle hilsende mig som 
vare vi gamle Venner og Bekendte; andre derimod 
gloende paa mig med spodske Smil, ledsagede med 
engelske Ord, som forekom mig haanende — men 
jeg forstod dem ikke. De høflig og venlig Hilsende, 
iagttog jeg, var Hannoveranere, de andre røbede 
Sproget at være Englændere. Jeg drog heraf den 
Slutning, som jeg siden fandt stadfæstet, at vi i den 
fjendtlige Armée havde virkelige Venner.
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I Lyngby, hvor der blev holdt stræng militair 
Disciplin, var alt ubeskadiget i samme Orden og 
Stand, som da jeg forlod det, saaledes ogsaa mit 
Herskabs Lyststed yderst i Byen. Her fandt jeg 
indkvarteret og blev jeg modtaget af otte Mand Han- 
noveranere — en Underofficer og syv Gemene, 
hvilken Benævnelse dog ingenlunde tilkom dem, 
da de alle saavel i Sproget som i Adfærd viste sig 
dannede og civiliserede over deres Stand. De talte 
med synlig Forbitrelse over deres Røvertog (saa
ledes kaldte de den engelske Expedition til Sjæl
land), som de forsikrede, de kun nødtvungne havde 
deltaget i; og de svore paa, at havde de et eller 
andet Sted fundet klækkelig Modstand, vare de, 
forlængst kjede af den engelske militaire Tjeneste, 
med Mand og Mus gaaet over til den danske Hær, 
men de beklagede, at vort Militair var saa ringe i 
Antal, saa maadeligt disciplineret og saa slet ar
meret. Det troer jeg nok: den danske Armée laa 
i Holsten og paa Smaaøerne aldeles udelukket fra 
Sjælland, hvor der kun befandt sig en Haandfuld 
regulære Tropper mod den 30000 Mand store en
gelske Armée. Den øvrige Rest var det noksom 
bekendte, men kun lidet berømte Landeværn, som 
formedelst deres Flugt paa de Steder, hvor det 
gjaldt, blev den Tid spotvis kaldet: La-mei-være!

Efter et Par Ugers Forløb indfandt Kammerraaden 
med Frue og Søn sig i deres Bopæl i Lyngby, jeg 
begyndte igen min Information, tog i mine Fritimer 
atter fat paa de afbrudte Studeringer, og alt kom 
igjen i sit gode, gamle Glid.
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Min Kjæreste — hvorledes gik det hende? Hvor 
opholdt hun sig i Bombardementets farefulde Tid? 
Tænkte Du meget paa hende? — Min Kjæreste var 
under Byens Bombardement i god og sikker Be
hold ude paa Landet; det vidste jeg og var hvad 
hende angik uden Bekymring. Og hun havde, efter 
som hun ved første Gjensyn fortalte mig, ikke andre 
Sorger end dem, hun gjorde sig over mig og min 
Skjæbne i Byen. Slige Sorger kunde jo være store 
nok; dog havde de ikke afficeret Legemet, thi jeg 
fandt min lille Kjæreste sund og frisk, glad og mun
ter. — Om jeg tænkte paa hende? Jo vist tænkte 
jeg paa hende, af og til, som det kunde falde sig. 
At tænke paa hende tidlig og silde, om jeg end 
havde kunnet det, burde jeg ikke; thi derved stod 
jeg Fare for at blive Kujon.

Det var i Efteraaret 1808, at jeg tog den theolo- 
giske Attestats; men erholdt ikke den forønskede 
Karakter Laud abilis, hvilket jeg tilskrev et af de 
stundom ved Examiner indtræffende Vanheld. Vist
nok krænkede det mig, men det var kun i Først
ningen, siden forvandt jeg ganske min Sorg. Jeg 
tænkte stærkt paa at realisere min Yndlingslyst og 
Tilbøjelighed at træde ind i Militairetaten, hvilket 
paa den Tid ikke var vanskeligt og heller ikke 
ufordelagtigt. Men jeg var heri ikke min egen Herre. 
Jeg var allerede i flere Aar forlovet og Udsigterne 
i Militairetaten har her til Lands, paa enkelte Til
fælde nær, været længere end i den gejstlige Stand. 
Det randt mig vel i Tankerne, men rokkede ikke
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mit Forsæt; Lykken kunde jo være mig som flere 
andre saa gunstig, at jeg i en Fart kunde avancere 
saa vidt, at jeg kunde gifte mig og ernære en Kone, 
som da istedetfor en simpel Præstemadame kunde 
blive og kaldes Frue. Om min Kjæreste havde noget 
herimod, veed jeg ikke, men jeg veed, at for Plu
raliteten af det smukke Køn er Fruenavnet ikke 
modbydeligt. — Dog Mennesket spaaer, men Gud 
raa’er.

En Provst fra Jyllands fjerneste Vesteregn blev 
den Mand, som først skulde rokke min Plan. Denne 
højærværdige Mand, med hvem jeg i flere Aar stod 
i venskabeligt Forhold og ved mit forhaabentlige 
Giftermaal i Fremtiden kom til at staa i Svoger
skabs-Forbindelse med — han ankom til Hoved
staden og besøgte mig en Dag paa mit Værelse.1) 
Besøget endte med at foreslaa mig en vacant Ca- 
pellan-Post hos en i hans Provsti værende Sogne
præst. Jeg takkede ham forbindtligst for Recom- 
mendationen, men vilde paa ingen Maade indlade 
mig paa hans Forslag, meddelende ham mit faste 
Forsæt at gaa ind i Militairetaten. Denne Grille, 
som han behagede at kalde min i mange Aar nærede 
Lyst for Krigsstanden, søgte han at afdisputere mig; 
men alle hans Forsikringer, at det var et godt com- 
fortabelt Hus hos denne Præstemand, der havde en 
vel aldrende, men særdeles vakker, dannet Kone,

i) Denne Mand var Johannes Lund, Sognepræst i Lemvig og Provst i Skod
borg Herred (1769 — 1813). 1796—1802 havde han været Kapellan i Taarnby paa 
Amager hos Ussings Svigerfader, og derfra skrev sig hans Bekendtskab med 
Ussing. Lunds Søster, Bole Kirstine, var lige blevet forlovet med Rasmus Us
sings yngre Broder Peter (f. 1785), der var Snedker i Ribe, saa hertil maa 
„Svogerskabet* sigte.
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og at jeg ingensteds som Capellan kunde faa det 
bedre og virke mere frit i Embedet — alt blev 
talt for døve Øren, jeg forblev ved mit Afslag, for
sikrende, at jeg i flere Henseende ikke troede og 
følte mig skikket til Præst, og for ingen Stand in- 
clinerede mindre end for den gejstlige, og at jeg 
allermindst yndede Capellan-Standen. — Utilfreds 
forlod Provsten mig med den Besked, og jeg troede 
mig for Fremtiden fri og forskaanet for alle Anmod
ninger og Forslag i den Retning. Men min Tro slog 
mig fejl: et Par Dage derefter indfandt sig min til
kommende Svigerfader, hvem Præsten havde for
talt sit mislykkede Besøg, og jeg blev taget i en 
strængere Skole. Min Kjærestes Fader, der var en 
ligesaa venlig og velvillende som forstandig og vel
talende Mand, der tog en ligesaa oprigtig Del i mit 
som i sin Datters Fremtids Vel, søgte at virke lige 
saa meget, om ikke mere, paa Hjærtet end For
standen, saa at jeg — dog alene for min Kjærestes, 
ingenlunde for min egen Skyld — nolens volens 
capitulerede og lovede at opgive mine militaire Pla
ner og entrere paa Provstens Forslag. — „Er De“ 
— sagde min Kjærestes Fader — „først i Kjolen, 
saa springer De om faa Aar ind i et godt Sogne
kald (det var paa den Tid Sandhed, da der ved 
gejstlige Embeders Besættelse kun toges Hensyn 
til Examenscaracteren ved første Befordring); gaar 
De derimod i Militairstanden, ere Udsigterne til 
Avancement meget maadelige, da det nu tegner til 
Fred, og at Arméen reduceres; godt og vel om De 
da ikke med mange flere afskediges og sættes paa

9
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kummerlige Vartpenge med et saare ringe Haab 
om igen at træde ind i Etaten/ Sandheden heri 
kunde jeg ikke nægte, og da Krigsstanden i frede
lige Tider ikke synderligen huede og tiltrak mig, 
var min Beslutning tagen, at blive Capellan pro per
sona paa Jyllands fjærne Vesterkant.1)

Paa en saadan Maade er jeg kommen i den gejst
lige Stand og er, efter ni lange Capellan-Aar, bleven 
Sogepræst i et lidet Kald, hvor jeg endnu sidder, 
og, derom er jeg forvisset, bliver til min dødelige 
Afgang.2) Nu spørger jeg: om det er den rette, rede
lige og samvittighedsfulde Maade at blive Præst paa? 
Aldeles uden Lyst og Tilbøjelighed, alene for at 
kunne gifte sig og ernære en Kone med en Flok 
Børn at begive sig i en Stand, som, naar alt kom
mer til alt, kun for sin egen Skyld, uden verdslige 
Hensyn burde attraaes og søges? Og hvormange ere 
alligevel de, som kun i slige Hensyn studere, ab
solvere deres Examen og søge Præsteembeder. Be
viser herfor ere lige saa mange som iøjnefaldende. 
Derfor er der saa megen Spørgen og Talen om 
Præsteembeders Indkomster, Emolumenter, Belig
genhed osv. Derfor har man næppe tiltraadt et lidet 
Kald i den øde, golde Lyngegn, før der ønskes, 
higes og søges efter et større paa frugtbare, folke
rige og skovbevoxne Steder, som om man i et lidet 
Hedekald — hvis Indtægter for den nøjsomme og

1) Ussing blev Kapellan hos Sognepræst Hans Chr. Rosenberg (1759—1812) 
for Resen og Humlum i Skodborg Herred, gift med Gertrud Marie Knackergaard 
(1755—1815), en Købmandsdatter fra Thisted.

2) 1819 blev Ussing Sognepræst for Uldum og Langskov, et Par Mil V. for 
Horsens. Fyrretyve Aar sad han her, indtil han tog sin Afsked i 1859 og flyt
tede til Kolding, hvor han to Aar efter døde.
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tarvelige Mand, som Præsten bør være, ere til
strækkelige nok til Livets Udkomme — ikke lige
saa godt, ja vel bedre, mindre ved Adspredelser 
forstyrret, end i et stort og vidtløftigt Embede i de 
behageligste Egne, kan varetage sine præstelige Plig
ter og Gjerninger. — Forholder det sig saaledes, 
hvor mange af mine Colleger, idet de valgte og 
traadte i den gejstlige Stand, veed sig saa aldeles 
fri for de verdslige Hensyn, som jeg tvungen af 
Omstændighederne tog, at de tør kaste den første 
Sten paa mig?

Nu troer man vel, at jeg blev en skjødesløs og 
forsømmelig Præst, en Mand af Verden, der levede 
lystig, saa vidt mit Kalds-Indtægter kunde række. 
Men paa Ære forsikrer jeg — jeg blev det ikke. 
Thi jo mere jeg følte min Ulyst for Standen, desto 
mere bestræbte jeg mig for samvittighedsfuld efter 
mine Evner at opfylde mine Pligter og at føre en 
christelig, præstelig Vandel, saa at jeg heri overgik 
flere af mine Embedsbrødre, der dog foregave, at 
de yndede Standen og foretrak den for enhver an
den. Hvorfor man ogsaa i de Menigheder, hvor jeg 
dels som Capelian dels som Sognepræst fungerede, 
stod i den Formening, at jeg udrettede med Lyst, 
hvad jeg dog gjorde med stor Ulyst.

Et Par Aar efter at jeg var bleven theologisk Can- 
didat, forlod jeg Hovedstaden, min Kjæreste, hvem 
jeg sagde et ømt, rørende og langt Farvel, og min 
Condition, hvori jeg paa femte Aar havde tilbragt 
flere glade end sørgelige Dage. Jeg rejste til Jyl-

9*
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land for at ordineres og dernæst begive mig til mit 
Bestemmelsessted, hvor jeg fandt alt overensstem
mende med den mig af Provsten givne Beskrivelse: 
en sindssvag Præst, der blot vegeterede, og en vak
ker og forstandig midaldrende Kone, der troligen 
opfyldte sine huslige Pligter. Her var et godt, pro
pert og gjæstfrit Hus, hvor Intet savnedes, som hørte 
til en mere end almindelig god daglig Levemaade, 
og havde jeg kun oppebaaret en større Løn og 
været besjælet af Iver og Nidkjærhed for mit Kald, 
saa kunde jeg som Capelian have levet som Blom
men i et Æg. Men Lønnen var knap, og end knap- 
pere blev den efter som det lakkede til Aarene 1812 
og 13. Min akkorderte Løn var 100 Rigsdaler dansk 
Courant og en Offerdag om Aaret, der omtrent beløb 
sig til det halve. Seddelen, da jeg tiltraadte Em
bedet, gjaldt omtrent 4 Mark gode Penge, men den 
sank længere hen ned til en Lybsk Skilling og der
under. Min hele Capellangage var dengang 150 lyb
ske Skilling, medens Avlskarlen i samme Præste- 
gaard havde i Løn 6 til 800 danske Skilling. Et 
nuværendeToskillings Smørrebrød kostede i Penge
krisen 1 dansk Rigsdaler, et Pund simpel Røgtobak 
4. Heste og Creaturer steg til en Pris af flere Tu
sinder, ej at tale om en Bondegaard, der løb op til 
halve og hele hundrede Tusinder. Alt stort og smaat 
Sølv- og Kobbermynt forsvandt aldeles, saa at Han- 
delsmænd i Kjøbstæderne og adskillige Bønder paa 
Landet, da de af den danske Bank udstedte 12- og 
8 Skillings Sedler ikke kunde række til, og ikke 
lod sig dele paa anden Maade end ved at klippe
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dem over, nødsagedes til at udstede trykte smaa 
Billetter paa 2, 4, 5 osv. Skillinger. Paa denne rav
gale Tid skulde Pengeforordningen 1813 gøre en 
Ende, men den gjorde mange rige Capitalister til 
fattige Stoddere; hvorfor man ogsaa kaldte denne 
Pengeforandring, da danske Courantsedler, i sin 
Tid udstedte for 96 Sk., nedsattes til 16 Sk., uagtet 
de i Handel og Vandel en Tidlang kun gjaldt 1 
Lybsk Sk., en Statsbanquerot, og den kunde vel 
heller ikke kaldes anderledes.

Havde jeg ikke, da jeg forlod Hovedstaden, været 
vel forsynet med Klæder og Skotøj og ikke skaanet 
dem det bedste jeg kunde, saa var jeg med min 
halvandenhundrede Skillings Capellanløn bragt til 
at gaa i Laser eller til dagligdags at lade en af mine 
to Præstekjoler skjule min Nøgenhed, og om hellige 
Dage og ved præstelige Forretninger reqvirere Støv
ler og Sko hos mine Sognefolk efter Omgang, lige
som det er mig bekjendt, at en Præst i et lidet Kald 
i Provstiet nødsagedes til, for ikke om Søndagen 
at trampe op ad Kirkegulvet og bestige sin Præke- 
stol i — Træsko. Men jo større Nøden, desto nær
mere Hjælpen, ogsaa her erfarede jeg dette. Min 
Sognepræst døde, og jeg forflyttedes efter tre Aars 
Forløb til en anden Capellanpost, som indbragte 
mig tilstrækkeligt Udkomme.

Foruden Pengesorger, som er strænge nok at 
kjæmpe med, fik jeg en anden, og det en Hjærte- 
sorg, som jeg tog mig nærmere end hine. Jeg kom 
en Dag hjem fra Jagten, som, naar Kaldspligterne 
tillod det, var min Yndlings-Tidsfordriv. Jeg havde
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gjort en god Fangst og glædede mig derover, da 
der bragtes mig et Brev, hvis Segl og Udskrift 
sagde mig, at det var fra min Forlovede. Den ene 
Glæde følger ovenpaa den anden, tænkte jeg, idet 
jeg brød Brevet. Allermindst randt det mig i Tan
ker, at paa Glæden følger ofte øjeblikkelig Sorg, 
og at Sorg og Glæde vandre i denne Verden Haand 
i Haand — men Brevet bragte mig det i den ube
hageligste Erindring.

Det var en lang, noget forvirret og usammenhæn
gende Skrivelse. Men Forslaget, som mod Slutningen 
gjordes, var kort og tydeligt, nemlig vor Forbindelses 
Ophævelse af den Aarsag, at min Forlovede troede 
sig ikke skabt til at gjøre mig lykkelig, og følgelig 
heller ikke ventede sig nogen Lykke hos mig, at 
altsaa vor nuværende kjærlige Forbindelse skulde 
fremtidig, naar den fortsattes, gjøre os begge ulykke
lige. Hvorledes den lille Pige kunde saa vist forud 
vide mere herom end jeg, begreb jeg ikke. — Jeg 
var i Begreb med at sønderrive Brevet og træde 
det under Fødder, da den Tanke pludselig faldt 
mig ind endnu en Gang at læse det igjennem med 
størst mulige Rolighed ogBetænksomhed, for maaske 
dog at opfatte noget Begribeligt. Brevet, bemærkede 
jeg først nu, var skrevet under Taarer, hvilket Pa
piret hist og her tydelig udviste, det aandede mere 
end almindelig Godhed for mig, og der fandtes ikke 
et eneste stødende Ord, hvorover jeg kunde føle 
mig krænket — Forslaget alene undtaget. Der maa, 
tænkte jeg, være et Mellemvæsen, som har stukket 
sin Næse ind imellem vor Forbindelse, og jeg fandt
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snart dette Væsen i en Tante, en ligesaa intrigant 
og hadefuld som sledsk og falsk Dame, der altid 
indvirkede paa min Forlovede med større Magt og 
Myndighed end hendes Forældre, hvilke jeg var 
moralsk overbevist om ikke vidste noget om eller 
vilde billige denne saa pludselige, letsindige og fra 
min Side aldeles uforanledigede Ophævelse af en 
i flere Aar bestaaende Forlovelse. Denne Tante, der 
ikke yndede mig — og jeg heller ikke hende — 
havde allerede under min Nærværelse i Hoved
staden ej alene foranlediget smaa Kjævlerier mellem 
min Kjæreste og mig, men ogsaa gjort sig megen 
Umage at faa mig en lille Kurv flettet, og incami- 
nere et Parti med en ung, lystig, velhavende Person 
af hendes Bekjendtskab, der hos hende stod i sær
deles Gunst og Yndest. Min Mistanke var altsaa 
ikke ugrundet, og senere har dens Rigtighed stad
fæstet sig.

Men hvad var nu her at gjøre? Aldrig følte jeg 
nogensinde Tilbøjelighed til at tiltrygle mig en Kjæ
reste, hvilket jeg jo maatte gjøre, dersom jeg ved 
hjærtegribende Bønner og Overtalelser skulde have 
bragt min Forlovede til at forandre sine Tanker. 
Nei! en Kjærlighed, som ikke ved sig selv staar 
og er gjensidig, har stedse været mig modbydelig.

Hvad gjorde jeg da? — Jeg skrev næste Post
dag og afsendte et compendieust Brev, hvori jeg 
uden Omsvøb indvilligede i det mig gjorte Forslag, 
forsikrende at Ophævelsen af vor Forbindelse ikke 
vilde gøre noget Skaar i den Godhed og Velvillie, 
jeg altid havde havt for hende; at jeg af ganske H jærte
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ønskede, at eftersom jeg ikke efter hendes Forme
ning kunde gjøre hende lykkelig, en anden da maatte 
kunne det; og jeg bad hende til Slutning om at be
holde Ringen og hvad andet, jeg Tid efter anden 
havde skjænket hende, til en Erindring om, at jeg 
engang var hendes Lærer og om et fremtidigt Ven
skab. Denne min sidste Begjæring blev ogsaa hørt 
og opfyldt.

Hvo der af egen Erfaring kjender til fejlslagen 
Kjærligheds Natur og Væsen, veed at den efter
lader sig mere eller mindre uudslettelige Spor. Naar 
jeg da siger, at jeg bestræbte mig for at glemme 
den sidste som min første Kjærlighed, saa veed 
man ogsaa, at Maalet for mine Bestræbelser naaede 
jeg aldrig. Det vidste jeg forud selv; thi min første 
Forlovelse havde jeg ved den anden ikke forglemt, 
den er mig endnu i et friskt Minde. Hukommelsen 
maatte aldeles forgaa, naar en oprigtig Kjærlighed, 
som er slaaet fejl, aldeles skal glemmes. Mine Be
stræbelser gik da ikke ud paa at glemme, hvad ikke 
glemmes kunde, men paa dagligen efterhaanden at 
svække de hæftige Indtryk, som den fejlslagne Kjær
lighed bevirker og ofte, saalænge Livet varer, lader 
tilbage. Dette Øjemed opnaaede jeg Tid efter anden 
og vilde maaske fuldkommen have opnaaet det, der
som ikke Ærgrelsen over, ved min sidste Forlovelse 
at have maattet opgive min Yndlingsplan at vorde 
Militair, havde indfundet sig. Denne Ærgrelse søgte 
jeg vel ved alle tænkelige Fornuftgrunde at ned
dæmpe. Men det værste var, at den forøgede end- 
mere min Ulyst til den gejstlige Stand som den,
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der var kommen mine Planer i Vejen og omstyrtet 
dem. Herimod søgte jeg vel Trøst i Haabet om, 
at min Ulyst, der gjorde mig mit Kald byrde- og 
trællefuldt, med Tiden og Alderen skulde formind
skes, ja maaske endogsaa forvandles til Lyst og Til
bøjelighed. Men med mine Anskuelser om Standen, 
som stedse forbleve de samme, ere mine Bestræ
belser i denne Retning endnu ikke lykkedes.

Hvorfor jeg da ikke strax efter den anden For
lovelses Ophævelse nedlagde min Capellanpost, af
førte mig den sorte og iførte mig den røde Kjole? 
Jeg tænkte ogsaa daglig derpaa, men der forløb Dage, 
Uger, Maaneder og hele Aar, og jeg fandt ikke det, 
der fornuftigvis kunde kuldkaste de Grunde, som 
fraraadede mig et saadant Changement. Derfor ved
blev jeg, hvad jeg var, Capelian pro persona, og 
efter ni lange Aars Forløb endelig Sognepræst, og 
nu, da jeg skriver dette, fortryder jeg det ikke.

Jeg overspringer her et Tidsrum af trende Aar, 
hvori intet yderligere Mindeværdigt tildrog sig, og 
indtraadte [1813] i min anden fordelagtigere Capel
lanpost, ti Mil sydligere, men ogsaa paa Jyllands 
Vestkyst,1) netop det Aar, da Krigsluen atter tændtes, 
da Russer med Cosakker faldt ind og huserede i 
Holsteen og Schleswig. Til min Lykke var jeg denne 
Gang langt fjernet fra Krigens Skueplads og hørte

1) Ussing blev Kapellan hos Christian Johan Lodberg Krarup, Sognepræst 
til Borris og Faster (1765—1820), gift 1788 med Christine Fabricius (1768—1822). 
Krarup bar Titel af Amtsprovst fra 1812, og blev det følgende Aar Ridder, for
mentlig i sin Egenskab af Forstander for det i Borris liggende Seminarium, til 
hvilket Ussing ogsaa blev knyttet som Lærer. I denne Egenskab udgav han en 
„Anvisning til Frihaandstegning* og et Par folkelige Lærebøger i Mekanik og 
Naturlære.
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og mærkede intet andet til, hvad der foregik, end 
det løse Rygte fortalte.

Præsten, i hvis Hus jeg var kommen, var ikke 
gammel, svag og affældig, uistand [sic] til at bestride 
sit Embede, men havde mange andre Præsteembedet 
uvedkommende Sager at varetage og kunde ikke 
gjøre alt. Af Natur var han kun lille, tynd og mager 
— en dansk Matros vilde have kaldet ham en vind
tørret Sild, — han var væver, livlig og i en bestan
dig Bevægelse, med Hovedet fuldt af Projecter. Han 
var ellers godmodig, velvillig, overbærende, altid 
beredt til at tjene med sine Raad i alle Fag, Ager
brug, Havedyrkning, Qvægavl og Sygdomstilfælde; 
han havde samlet sig en Hoben medicinske Hus- 
raad og tillagt sig et lidet Husapothek. Tobakspiben 
var aldrig af hans Mund med Undtagelse af de Gange, 
han i sine hyppige Distractioner forlagde den, hvor
for Leden og Søgen efter det ham uundværlige Røge- 
redskab forstyrrede ham mangt et kosteligt Project. 
Under denne Leden og Søgen tænkte jeg mig ham 
bestandig som Holbergs S tundes løse, spillet af Lind
green. Men naar jeg nu tilføjer, at han ingenlunde 
var Manden paa Klokkeslet — aldrig kom han no
gensteds for tidlig, derimod stedse en to tre Timer 
for silde — saa formener jeg, at Læseren er sat istand 
til at gjøre sig en temmelig klar Forestilling om den 
højærværdige Mand, til hvis Medhjælper i Embedet 
jeg var beskikket.

Hans Højærværdigheds respective Kone, Fruen, 
havde en liden Væxt tilfælles med Manden, ret smuk 
i sine ældre og vist meget smuk i sine yngre Dage.
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Hun var en forstandig, oeconomisk, dygtig og driftig 
Husmoder, behagelig og venlig i sit gode Lune, men 
ligesaa ubehagelig, bister og frastødende i sit onde 
— desværre var det onde Lune det dominerende. 
Forholdet mellem Mand og Hustru var ikke det 
bedste, vel for en Del en Følge af, at hun ikke af 
Inclination havde udkaaret sig ham til Ægtemage; 
og da hun var en lige saa stor Hader, som han en 
Ynder af Projecter, gav det ene med det andet ofte 
Anledning til huslige Trætter og Kjævlerier, som 
dog den overbærende Mand søgte at forhindre og 
undfly, men hvilket alligevel ikke altid formedelst 
Konens uafbrudte Drillerier lykkedes, med mindre 
han tabende al Taalmodighedgeraadede i bitter Vrede 
— det var det eneste probate Middel at bringe Konen 
til Taushed og Raison. Herpaa et enkelt Exempel: 
det var en højhellig Aften i Juletiden. Et langt stort 
Bord (Familien var talrig, der var en skjønne Flok 
voxne og uvoxne Børn), var pyntelig dækket og to 
store klartskinnende Lys fremsatte. Alle var i For
ventning af de velsmagende, lækre Juleretter glade 
og vel tilmode forsamlede. Dog maa jeg først be
rette, at i hans Højærværdigheds Hoved var ud
klækket et Project, hvis Udførelse krævede større 
Bekostninger end der behagede den sparsommelige 
Kone. Hun havde flere Dage havt Manden i en stræng 
Skole, men intet udrettet — ogsaa denne hellige 
Juleaftensdag, da Fred og Glæde forkyndtes paa 
Jorden, havde hun stillet sin Mands Taalmodighed 
paa en stærk Prøve, men ogsaa forgjæves. Nu kom 
uheldigvis hertil, at Højærværdigheden, flere Gange
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kaldet til Aftensmaaltidet, forblev (formodentlig ru
gende over sit Project) rolig paa sit Studerekammer 
og lod sig vente en hel lang Time af det forsam
lede Juleselskab. Dette behagede af alle mindst Fruen. 
Han var derfor næppe traadt indenfor Døren, før
end han blev overskjændet og skjældt Huden fuld 
formedelst hans skammelige Nølen. Var det endda 
forblevet derved, men til Skjænderiet knyttede sig 
meget nærgaaende Drillerier over det ulyksalige 
Project — og da var Mandens Taalmodighed til 
Ende. Nogen Tid spankede han frem og tilbage foran 
det smykkede Julebord, stampede af og til kraftig 
med Foden paa Gulvet, mumlede i Skæget, og jeg 
anede, at et Uvejr var ved at bryde løs. Det ude
blev heller ikke — med eet reves det ene store Jule
lys ud af sin Stage, brødes og brækkedes i Stumper 
og Brokker, kastedes paa Gulvet, traadtes med Fød
der, og med en kraftig Ed (hans Højærværdighed 
bandede aldrig uden i hæftig Vrede) raabte han: 
„Jeg vil have Ro og Fred i mit Hus og ikke høre 
et Uqvemsord mere!" En almindelig Taushed fulgte, 
bestyrtet taug Fruen og vi alle. Stumperne af det 
forulykkede Lys opsamledes, og et nyt blev hentet 
frem. Hele Familien satte sig stiltiende til Bords, 
men Juleaftens Glæder vare fløjtne. Under Maal- 
tidet herskede en uhyggelig Taushed, og derefter, 
istedetfor som Sædvane at spille om Pebernødder 
og lege Julelege, forføjede alle sig til Sengs. Fra 
denne hellige Juleaften hørtes ikke det mindste mere 
om Projectet — det troer jeg nok: at faa sine bedste 
Festlys brudte istykker maa for den oeconomiske
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Husmoder være en slem Affaire, for hvilke det nok 
lønner sig Umagen at lægge Tøjle paa sin Tunge. — 

Det var omtrent to Aar efter, at Freden var sluttet 
til Kiel, og Norge gik tabt, at en af Husets smaa 
Døtre, en overgiven og vel frittende lille Pige paa 
ti Aar, bragte mig et Brev paa mit Kammer. Da 
hun rakte mig det, spurgte jeg tankeløs hen i Vejret: 
„Fra hvem er det Brev?“ — »Det er fra Deres 
Kjæreste", svarte hun med et polisk Smil. — »Hvad 
for noget, skal Du lille Sladderhank snakke om 
Kjærester — hvoraf veed Du om jeg har en Kjæ
reste?" — Jo jeg veed det", sagde hun i høj Latter, 
foer ud af Døren og slog den smældende i. — Nu 
først fæstede jeg mine Øjne paa Brevet og forbause- 
des: baade Signetet og Udskriften var virkelig fra 
min Ex-Forlovede.

Min Kjæreste beskrev i Brevet den sørgelige Sinds
forfatning, hun havde været i, siden hun ophævede 
Forbindelsen med mig. Hun beklagede og angrede 
af Hjærtet sin letsindige og uoverlagte Adfærd mod 
mig uden mindste Grund fra min Side, samt den 
Sorg hun herved havde forvoldt og endnu forvoldte 
sine kjære Forældre, der først efter at Skridtet var 
gjort, erfarede det. Hun bad mig tilgive sig. Der
paa fortalte hun, at flere gode og fordelagtige Til
bud var gjort hende, men at hun ikke vilde entrere 
derpaa, og havde nu taget den Beslutning aldrig at 
ville gifte sig.

Hvad var der at foretage med dette Brev? Der 
forlangtes intet Svar, men højst sandsynlig maatte 
et Svar være ønsket og ventet. Var ikke opstaaet
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hos mig den Mistanke, at Brevets Forfatterinde vilde 
paa en indirecte Maade nærme sig mig, og derved 
bevæge mig til igjen at nærme sig hende, saa havde 
jeg øjeblikkelig besvaret Brevet; men nu opsatte 
jeg det, jeg vidste længe ikke, hvad jeg skulde gøre. 
Endelig efter mange Deliberationer besluttede jeg 
ikke at svare. Det var, formente jeg, altid bedre 
end at indlade mig i en Correspondance, som jeg 
ikke forud vidste, hvor vidt den kunde føre, mulig 
ogsaa hilde mig i et Net, hvorudaf jeg vanskelig 
kunde vikle mig, mulig bringe mig til paany at knytte 
en Forbindelse, hvortil jeg for Tiden ikke følte 
ringeste Lyst og Tilbøjelighed. Jeg besvarede altsaa 
ikke Brevet. Men derimod foresatte jeg mig paa 
anden Haand at forskaffe mig tilforladelige Efter
retninger om, hvorledes min Kjæreste virkelig levede 
og færdedes. Da den fra forskellige Kanter Tid efter 
anden indhentede Indberetning nøje samstemte med 
det, der var mig tilskrevet, gjorde det mig vistnok 
hjærtelig ondt, at jeg, skjøndt aldeles uskyldig, var 
Aarsag til saa megen Sorg og Bekymring i en elsk
værdig Familie, som jeg højt agtede; men det rok
kede mig ikke i min tagne Beslutning, og jeg skrev 
ikke.

Næsten to Aar efter denne Brev-Begivenhed be
sluttede jeg en Rejse til Hovedstaden for ved min 
personlige Nærværelse at understøtte en indgiven 
Suplik om et Sognekald. Thi man antog dengang, 
og det antages vel endnu almindelig, at dette er 
fornødent for med Held at supplicere. Jeg troede
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som andre, og gjorde derfor ogsaa, hvad andre fandt 
nødvendigt.

Min Rejse til Hovedstaden, som jeg begyndte i 
Førstningen af Hundedagene [1818] og foretog mig 
over Land til Hest — saa klækkelige Indtægter 
indbragte min sidste Capellanpost, at jeg kunde 
holde mig en Ridehest — besøgte jeg en omtrent 
midtvejs paa min Rute boende Familie, hos hvil
ken en to Aar yngre Søster til min Kjæreste be
fandt sig siden sit attende Aar og var optaget i 
Barns Sted. Bemeldte lille Pige havde jeg kun un
dervist et Aars Tid, da hun mere mod end med 
sin Villie droges ud af sine Forældres Arme; hun 
var et stille, venligt og roligt Barn, flittig og op
mærksom i Læretimerne1). Denne lille Pige havde 
jeg, siden hun forlod Hjemmet, ikke set, og for
modede jeg derfor, at hun i den voxne Alder maatte 
være mig aldeles fremmed og ukjendelig, ligesom 
at hun efter saa mange Aars Forløb ikke kunde 
kjendes ved mig. Det sidste blev dog ikke Tilfæl
det, thi da jeg netop var kommen indenfor Stue
døren og hun slog sine Øjne paa mig, kjendte 
hun mig øjeblikkelig, sprang fra sit Sybord, ilede 
mig imøde og uden at ænse sine Omgivelser faldt 
mig om Halsen, ret ligesaa naiv og ugenert, som 
hun i sit ottende Aar saa ofte i barnlig Glæde hang 
om min Hals og sad paa mit Skjød. Hun, den nu 
udvoxne Pige, hvis barnlige Træk jeg i Overra
skelsens første Øjeblik ikke strax kunde dechif-

1) Anna Sophie Bruun, født 1791, gift 1826 med Bogislaus Mathiesen (1772— 
1832), Sognepræst til Gudme paa Fyen, i dennes andet Ægteskab.
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fere mig, satte mig i en ikke liden Forlegenhed, 
saa at jeg ikke var i Stand til vedbørlig at gen
gælde en saa kjærlig Modtagelse. Men i en større 
Forlegenhed geraadede den voxne Pige, da Ex- 
tasen var gaaet over til en roligere Besindelse og 
hun erindrede sig Forskjellen mellem det otte Aars 
Barn og den nogleogtyve Aar gamle Dame, hvem 
Convenientsen, om den end tillod hende at føle, 
dog strængt forbød at vise og tee sig som Barn. 
Undseelig og skamfuld slap hun mig, satte sig med 
nedslagne Øjne ved sit Sybord, og var vist længe 
taus og stum saaledes bleven siddende, dersom 
ikke den jovialske Oncel, der mærkede sin Nieces 
Tilstand, havde gjort det Passerede til Spas og Spøg, 
saa at hun ikke kunde bare sig for at le, og da 
jeg slog ind i samme spøgefulde Maner, var alt 
glemt. Alt glemt! siger jeg — ingenlunde, hvad 
mig anbelanger. Nej! — efter denne ømme, kjær- 
lige Velkomst brændte to bløde, fyldige Læber paa 
den ene af mine Kinder, og var der Strenge i min 
Sjæl satte i en Bevægelse, som var farlig for mit 
faste Fortsæt: ikke førend jeg var kaldet til et Em
bede, at tænke og indlade mig paa ømme Forbin
delser — jeg havde af de foregaaende faaet min 
fulde Bekomst. Men ingen kan alligevel vide, om 
ikke den hjærtelige Fortrolighed, der insinuerede 
sig mellem os og tiltog med Dagenes Antal, kunde 
have rokket mit Forsæt og bragt mig til at ud- 
kaare min Forlovedes yngre Søster til min tredie 
Kjæreste, dersom jeg ikke, mærkende Uraad, havde 
afkortet mit Ophold og betimelig undflyet de stærkt
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truende Fristelser, og hvo veed, hvad der var pas
seret, dersom et Kaldsbrev havde lagt i min Lomme? 
— Afskeden var hjærtelig fra hele Familien, og end 
hjærteligere, ømmere og kjærligere fra hendes — 
dog, parallel med Velkomsten lod den sig ikke stille: 
man havde lært at beherske sig, og desuden for
mindskede mit Løfte, paa Retouren om nogle Uger 
at gjentage og forlænge Besøget, meget Afskedens 
Bitterheder. —

Jeg havde, Beltpassagens fire Mile iberegnet, et 
Ridt paa henimod 20 Mile at gjøre. Hvilke Tanker, 
hvilke Følelser, som under dette lange og yderst 
fatiguerende Ridt væltede sig i et chaotisk Virvar 
omkring i min Sjæl, kan jeg nu ikke gjøre mig 
rigtig Rede for — der tabes heller ikke noget stort 
derved. — Jeg kaldte mit Ridt fatiguerende, og 
det var ingen Usandhed baade hvad mig selv og 
hvad Hesten angik. Thi at sidde i Sadlen under 
to lange, lumre Hundedages brændende Sol og 
uden at den mindste Vind luftede, var for mig, 
der i flere Aar var vant til Vesterhavets friske, kø
lige Atmosphære, næsten uudholdeligt, og min stak
kels Hest, saa rap og fyrig den ellers var, sagt
nede sine Skridt og ludede dvask med Hovedet, 
vaandende sig under den næsten nævestore Bule, som 
Mantelsækken ved Tryk og Gnidning havde frem
bragt paa dens Ryg, saa at jeg for at lette Dyret 
Byrden og lindre dets Smerter, flere Gange steg 
af og vandrede tilfods ved dets Side, ogsaa be
friede det for Mantelen, som jeg siden til ikke liden 
Gene for mig selv holdt foran mig paa Sadlen, og

10
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vadskede dets Ryg med koldt Vand, som jeg med 
den hule Haand øste af Grøfter og Pytter. Disse 
to Barmhjærtigheds-Gjerninger lønnede sig selv, da 
baade Rytter og Hest følte sig oplivede, saa at 
Rejsen gik raskere for sig, indtil jeg endelig en 
Søndag henimod Aften naaede Frederiksberg Bakke.

Indtoget gik ogsaa for sig, saa at næppe den bedst 
tilredne Springfyr eller Ridelaps vil kunne gøre det 
manerligere; thi jo længere jeg red henad Vesterbro, 
desto væligere blev Hesten, hævede sit Hoved, 
spidsede Øren, gjorde den ene Capriole paa den 
anden og changerte tilhøjre og venstre i den yn
digste korte Galop. Jeg brugte ingen Sporer og 
behøvede det ingenlunde, saasom de forbipasse
rende Ryttere og Vogne — Omnibusser og Droscher 
kendtes den Tid ei engang af Navn — samt den 
fra Frederiksberg myldrende Verden var mere end 
nok til at sætte Fyr i min jydske Hest, for hvilken 
slig en Støj og Tummel og sligt et Skue var noget 
helt andet end den brune Lyng paa de golde Heder 
og de mennesketomme Veje og Egne paa Jyllands 
Vestkyst. Jeg maatte, foruden min egen Færdighed 
i Ridekunsten, takke det gode og stærke Bidsel 
for, at Hesten ikke tog for sig selv og løb løbsk 
jo mere jeg nærmede mig Byen. Her blev den al
ligevel saa balstyrig, at den uden at ænse Tømme 
og Tøjle foer i Carriére forbi Acciseboden, be
friede baade det respective Toldvæsen og mig selv 
for en unødvendig Randsagning, strøg som en Vind 
over de rastende Vindebroer, gjennem Vesterport, 
forbi Vagten og endelig ind i den skraas overfor
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liggende Gjæstgivergaard, hvor vi begge aandepus- 
tende tilsidst stoppede.

I Gjæstgivergaarden overgav jeg min Hest til en 
Staldkarl og erholdt en Ledsager for at bære min 
Mantelsæk til Hestemøllestræde, hvor der boede 
en Broder af mig, hos hvem jeg vilde indlogere 
mig1). Turen, jeg havde at gjøre, var just ikke lang, 
men den forlængedes ved det indtraadte Mørke, 
som ikke tillod at skjelne Husenes Nummere, saa 
at vi et Par Gange maatte tridse op og ned ad 
Strædet, indtil vi stødte paa en Vægter, der ledte 
os strax til Husets Dør. Jeg tog Mantelen fra Last
drageren og derpaa stampede jeg op ad de mørke 
Trapper indtil tredie Etage, hvor jeg endelig fik 
fat paa Klokkestrængen.

Dagen efter anvendte jeg for en Del til at gjøre 
en Ronde omkring i Byen, særdeles de ved Bom
bardementet ødelagte Steder. Endnu laa saa meget 
i Grus og Ruiner, at det forekom mig, at kun lidet 
siden Aaret 1810 var forandret til det bedre, og 
at der endnu en lang Tid vilde blive sørgelige 
Minder om Rædslerne fra 1807. Op Dagen paa 
gik jeg op paa Nørrevold for at vedblive min Tur 
til Vesterport, tænkende paa allehaande, indtil jeg 
etsteds standsede og saa over Vestervold ud i de 
yndige Egne, som her viste sig for mine Øjne. 
Men hvorlunde kunde jeg længe staa her, uden at 
søge og kaste et forskende Blik ud paa den Plet,

!) Fuldmægtig, senere Kontorchef i Magistraten, Johannes Hjort Ussing 
(1787—1866), gift med Esperance Tolerance Balle (1789—1839). Fader bl.a. til den 
kendte Arkæolog, Professor J. L. Ussing (1820—1905). Han boede i Hestemølle
stræde gi. Nr. 26.

10*
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hvor min gamle, endnu ikke forglemte Kjæreste 
levede og færdedes1). —Jeg burde dog, tænkte jeg, 
have svaret — jeg har maaske handlet urigtigt i 
at tie. Disse og lignende Tanker rørte sig i mig 
— en kjærlig Medlidenhed, der saa let gaar over 
til Kjærlighed. —Jeg dvælede en lang Stund her 
som tryllet fast paa Stedet i urolige Tanker, indtil 
jeg søgte at trøste mig med, at jeg ikke havde 
handlet overilet, og med disse Grunde satte jeg 
min Fod videre fort til Vesterport og ind i Heste- 
mølle-Stræde for at spise til Middag.

En Uges Tid efter gik jeg op paa Børsen2) og 
mødte her en med min Kjæreste nær beslægtet 
Dame. Af hende erfarede jeg ej alene min Kjærestes 
sande Tilstand, — at den var overensstemmende 
med, hvad jeg allerede vidste, snarere værre end 
bedre, men ogsaa, at hendes Familie var bleven 
underrettet om min Ankomst til Byen, at man ven
tede mit Besøg og undrede sig over, at det ikke 
allerede var aflagt.

Indtil det Øjeblik var det min Agt ikke at be
søge Familien. Nu bestemte de erholdte Efterret
ninger mig til at indhente det forsømte og aflægge 
det Besøg, som man ventede; dog fast besluttet 
at modstaa enhver Fristelse til paany at knytte den 
forlængst brudte Forbindelse. Jeg lod da min Hest, 
der nu var fuldkommen kureret, sadle og begav 
mig paa Rejsen.

1) Nemlig til Taarnby paa Amager, hvis Kirketaarn, kort fra Kallebodstrand, 
ses viden om.

*) Børsen havde dengang paa begge Sider i den store Sal Butikker og Filialer 
fra mange Handlende i Byen.
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Den i Kjærligheds-Faget Erfarne finder vel det 
Ridt, jeg nu foretog mig, hel farligt for min gjorte 
Bestemmelse. Selv fandt jeg det ogsaa mere og 
mere, jo nærmere jeg kom Maalet; hvorfor jeg ad
skillige Gange gjorde Holdt, som var jeg tilsinds 
at gjøre omkring og jage tilbage til Byen. Men noget 
Uimodstaaeligt drog mig med magnetisk Kraft be
standig fremad, indtil jeg halvt ubevidst befandt 
mig foran den mig fra svundne glade Dage velbe- 
kjendte lysblaa malede gammeldags Dør. Da jeg 
her blev venlig hilset og modtaget, var det mig 
ikke muligt at vende om igjen, heller ikke følte jeg 
nogen Lyst dertil.

Med Hjærtebanken gik jeg ind i Stuen, hvor 
jeg formodede den, jeg baade søgte og ikke søgte. 
Men hun var der ikke, og at spørge om hende 
dristede jeg mig naturligvis ikke til. Dog, det varede 
ikke længe, førend en modsat Dør aabnedes og ind 
traadte Hun, der først som Barn havde været mig 
kjær og siden som voxen var elsket af mig i mange 
Aar. Begge studsede vi, dog kun øjeblikkelig, og nær
mede os hverandre saa ugenert, som vare vi blot gamle 
Bekjendtere og intet videre. Hvorledes vi spillede 
vore Roller veed jeg ikke — men dette veed jeg, 
at jeg maatte have havt en Grønlands-Snekulde i 
Hjærtet, for kold og ligegyldig at møde og mod- 
staa det uforklarlig ømme Blik, fuldt af Anger, Kum
mer og Kjærlighed, som blev kastet og ligesom 
baaret ind i min Sjæl, og dernæst den ligesaa ufor
klarlige Maade, hvorpaa den Haand, som jeg saa 
ofte havde trykket med varme Kys, blev mig rakt
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med et, skjøndt svagt, saa dog mærkeligt Tryk, der 
electriserede mig ind i Sjælen. — Jeg mærkede 
snart i hvilken Fare jeg var, at overvældes af mine 
Følelser, og Datteren maa have gjort samme Be
mærkning, thi begge umagede vi os for at recol- 
ligere os, vise en kold og ligegyldig Adfærd og 
slaa ind i den almindelige Omgangstone, hvilket 
hun godt forstod at vedligeholde Dagen over indtil 
den sildige Aften, at jeg tilsidst forvist troede, 
at hun ønskede og vilde, at en saadan Tone og 
Adfærd fremtidig skulde finde Sted imellem os, 
og at hun altsaa hverken tænkte paa eller attraaede 
en fornyet Forbindelse med mig. I denne Tro, der 
(Sandheden oprigtig tilstaaet) var mig ikke mindre 
end behagelig, gjorde jeg Mine til at sige Farvel; 
men da Forældrene bad mig at blive Natten over, 
„fordi" — sagde de — „Vejret er daarligt og det 
er saa silde, at De næppe vil naa Byen før Port
lukningen," og da der ifølge Dagens Begivenheder 
ikke viste sig nogen Fare for mit Hjærte, saa tog 
jeg med Fornøjelse mod Tilbudet og forblev.

Kort efter Aftensmaden førtes jeg til Sovege- 
makket, et mig noksom bekjendt Gjæsteværelse, hvor 
de samme Meubler stode endnu paa deres gamle Viis, 
og hvor jeg saa ofte havde sværmet og drømt mig 
ind i Fremtidens paradisiske Dage. Men alt var 
nu som glimrende Meteorer i den mørke Nat for
svundet, og jeg befandt mig, efter mange Aar, her 
saa enlig og mismodig ladet tilbage. Dog, jeg op- 
mandede mig, søgte at forjage de sørgelige Tanker, 
trøstende mig med, at denne Dag endnu ingen Fri-
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stelser havde gjort mig vaklende, ja, i min Aands 
Hovmod broutede ieg endogsaa over Fastheden i 
mine Forsætter.

Netop var jeg i Begreb med at trække den ene 
Arm ud af min Kjoles ene Ærme, da først lyde
lige Trin og dernæst en sagte Famlen og Banken 
paa Døren lod sig høre i den til mit Gjæstekam- 
mer stødende Sal. Den mest Overtroiske forskræk- 
kedes ikke mere end jeg forbausedes, da Døren 
aabnedes og Oline i en bodfærdig Synderindes 
Skikkelse traadte ind og stod for mig. Tause saa 
vi ikke længe paa hinanden førend vi laa i hver- 
andres Arme. Oline hulkende og svømmende i 
Taarer, og jeg forglemmende Himmel og Jord og 
alt omkring mig. Hvorlænge denne stille Scene ved
varede, vidste jeg ikke. Oline brød først Taus- 
heden og spurgte mig med næppe hørlige og af
brudte Ord: om jeg endnu var vred og fortørnet 
— om hun turde haabe min Tilgivelse o. m. a., 
men ikke faldt et Ord om vor Forlovelses For
nyelse; men jeg følte, at Forsoningens lykkelige 
Time var kommen, og jeg forsikrede, at hvor meget 
hendes Adfærd havde krænket mig, havde jeg ikke 
næret noget, som egentlig kunde kaldes Vrede, 
Nag, Had eller Forbitrelse imod hende. Glad og 
beroliget fortalte hun mig, hvad jeg længst forud 
havde gisnet og formodet. Oline spurgte mig der
paa, hvorfor jeg ikke besvarede hendes for to Aar 
siden skrevne Angers- og Forsonings-Brev. Op
rigtig fortalte jeg hende Aarsagerne og tilføjede, at 
een af disse Aarsager endnu ikke var hævet, saa



152

at, i hvor hjærtelig gjerne jeg i denne nærværende 
Time vilde, saa turde jeg dog ikke, mindre for 
min end for hendes Skyld, tilbyde hende min Haand 
til en fornyet Forbindelse førend efter et Par Dages 
nøjere Overvejelse. „O," svarede Oline, „jeg for
tjener ikke den Haand, som jeg saa letsindig har 
forkastet; jeg gjør mig ikke Tanker om saadant, 
omendskjøndt jeg uden Dig føler mit Livs Lykke 
forspildt; om Din Tilgivelse og Dit Venskab bad 
jeg alene i dette Brev." — „Men," afbrød jeg hende, 
„dersom nu Aarsagen, der synes at vanskeliggjøre 
en ny Forbindelse mellem os, om et Par Dage 
hæves, og jeg beder om Din Haand, vil Du da, 
kjære Oline\ anden Gang nægte og berøve mig 
den?" — „O nej!" svarede hun, idet hun skjulte 
sit blussende Ansigt ved mit Bryst. Vi gav hver
andre en fuldkomment Forsoningskys; hun sprang 
ud af mine Arme, og med en hjærtelig Godnat 
ilede hun ud af Døren, og ingen i det ganske Hus 
vidste det mindste om denne téte-å-téte i den stille 
Nat.

Men Gud bedre det! Dersom en god Nat be- 
staaer i en rolig Søvn, saa gik hendes Ønske i en 
meget daarlig Opfyldelse, thi uroligere sov jeg in
gensinde: mit Blod var bragt i en voldsom Be
vægelse, og mine Tanker tillod mig ikke et Øje
blik at lukke mine Øjne; saaledes laa jeg den ganske 
Nat, væltende mig fra den ene til den anden Side 
af Sengen, indtil det dagedes, da en Mathed og 
Sløvhed overfaldt og skjænkede mig en god Times 
temmelig rolig Slummer.
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Om Morgenen indfandt jeg mig ved The- og Caffe- 
bordet samt Frokosten, der her efter Nutidens Skik 
og Brug var slaaet sammen, og jeg søgte i Mad 
og Drikke den Vederkvægelse, som Søvnen ikke 
havde givet mig; men hvad der fremfor alt op
livede mig og forjog Nattens mørke Tanker, var 
Olines forvandlede Væsen: Glæden viste sig i en
hver af hendes Bevægelser og straalede udad hendes 
skjønne blaa Øjne; paafaldende var den livlige Mun
terhed, hvormed hun talte, og endelig den i hendes 
Barndom næsten utæmmelige Lyst til at le af og 
over alt. Vel gjorde hun sig øjensynlig Umage for 
at skjule sit Hjærtes glade Bevægelser, men det 
laa nu engang ikke i hendes Væsen og Naturel 
at vise et Udvortes, som med hendes Indvortes 
stod i Modsigelse. Derfor lykkedes det hende ogsaa 
saa slet, at jeg ikke utydelig mærkede paa For
ældrene og hendes Sødskende, at de — som det 
hedder — lugtede Lunten, bleve selv oprømte og 
delte hendes Glæde.

Frokosten var nu indtaget, og jeg maatte haste 
med at komme til Byen, fornemmelig for at bero
lige min Broder og hans Kone i Henseende til 
min Udeblivelse om Natten, hvortil de vidste ikke 
den mindste Aarsag. Min Svigerinde og Broder 
tog ogsaa imod mig med en velfortjent Reprimande, 
for hvilken jeg, da jeg erkjendte den fortjent, ogsaa 
skyldigst bad om Tilgivelse, lovende ligesom smaa 
Børn: aldrig at gjøre det tiere, men tilføjende, at 
naar de med det første erfarede Anledningen til
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mit Ridt og Aarsagen til min Udeblivelse om Natten, 
vilde de baade undskylde og tilgive mig.

Det var i sig selv overflødigt, at jeg betingede 
mig to Dages Betænkningstid — det var ganske 
overflødigt, fordi jeg havde fattet min Beslutning. 
Jeg var saa forliebt, som nogen kunde være det; 
men Sagen var. at jeg for min egen Skyld behø
vede en Beroligelses-Grund for at være bleven 
mit Forsæt — ikke at forlove mig, førend jeg havde 
et Embede — utro, og denne Grund fandt jeg alene 
deri, at jeg ikke handlede overilet. Tillige ønskede 
jeg forinden at raadføre mig med min Broder og Svi
gerinde, skjøndt dette ogsaa var en overflødig Nød
vendighed; thi jeg er temmelig forvisset om, at 
raadede de fra, hvad jeg selv raadede til, saa havde 
jeg alligevel gjort, hvad de fleste Forelskede gjøre: 
de spørge andre til Raads, men handle efter deres eget 
Hoved. Til min Glæde billigede de min Fremfærd, 
og jeg blev hjærtelig gratuleret.

De to uendelig lange Dage vare udrundne. Af
tenen før den tredie Dag gik jeg til Gjæstgiver- 
gaarden for at give Staldkarlen Ordre til tidlig næste 
Morgen at have min Hest sadlet. Jeg føjede mig 
tidlig til Sengs, stod op i Tusmørke, iførte mig 
mine bedste Klæder og ilede bort for strax at stige 
til Hest; men Karlen, der ingen Hastværk havde, 
maatte jeg purre op af Sengen, og han spændte 
min Taalmodighed paa Pinebænken. Næppe var 
Hesten færdig, førend jeg steg op og red i en stry
gende Trav ud af [Amager-] Porten, der nylig var 
aabnet.
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Jeg naaede snart det Sted, der paa den hele Jord
klode var mig det kjæreste. Men her var alt taust 
og roligt, indtil en Karl, skræmmet ved mit larmende 
Ridt ind i Gaarden, omsider styrtede ud af Stalden. 
„Er de selv hjemme?" spurgte jeg. — „Ja, Herre, 
men de ere i Sengen." —„Ogsaa Pigerne?"— „Ja, 
Herre, der er ingen oppe uden jeg." Jeg bad Karlen 
vække Pigerne, og det skete efter en gevaldig 
Trommen paa Kjøkkenvinduerne. Efter nogle Mi
nutters Venten indlodes jeg af en Pige, som jeg bad 
melde Jomfru Oline min Ankomst og mit Ønske at 
komme hende i Tale, saasnart det var betimeligt. 
Det skete, og Oline lod sig ikke længe vente paa. 
I en let, lys Morgennegligé, der af alle Klæde
dragter klædte hende bedst og som gjorde mig for
styrret i Hovedet og forrykt i Hjærtet, faldt hun i 
mine Arme. Hvad derefter forefaldt, formaar min 
Pen ikke at beskrive. Kun saa meget, at da den 
opgaaende Sol kastede sine første røde Straaler 
paa de beduggede Vinduesruder, sluttedes der paany 
en højtidelig Pagt mellem tvende beslægtede Sjæle.

Oline kom først til Sands og Eftertanke, erindrende 
sig, at hun ikke ved Kjærlighed alene kunde føde 
mig. Derfor smuttede hun ud af mine Arme og ind 
i sit Element — Kjøkkenet, hvor der blev et levende 
Røre og Bevægelse, saa at det ikke varede længe, 
før der paa det dækkede Bord dampede en The- 
maskine og en Caffekande, tæt omgivet af Smør
rebrød,dansk og fransk Bagværk (Wienerbrød kjend- 
tes ikke denne Tid). Foran dette overdaadige Bord 
sad de to Nyforlovede i Sophaen, magnetisk dragne
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til hinanden, da Døren aabnedes og mine snart for- 
haabentlige Svigerforældre traadte ind, studsende 
over min Nærværelse og over den store Anret
ning i den tidlige Morgenstund. Vi rejste os fra 
Bordet, og tagende Oline ved Haanden førte jeg 
hende til Fader og Moder, bedende dem paany at 
skjænke mig hendes Haand og deres Velsignelse 
til vor anden Gangs Forlovelse, hvilken uden Ind
vendinger blev givet, og med denne Velsignelse 
ender jeg min anden, og nu tør jeg erklære, min 
sidste Kjærligheds-Historie.

Efter tvende glade Dages Forløb begav jeg mig, 
let om Hjærtet og munter i Sindet, til Byen, og 
maatte nu til at tænke paa alvorligere og mindre 
behagelige Ting — jeg maatte supplicere, indgive 
en Ansøgning, en underdanig Bøn og Begjæring 
om at maatte agtes den, fremfor alle, mest fortjente, 
altsaa værdigste og competenteste til at erholde dette 
eller hint Embede. Min Grimasse, kun at gaa den 
directe Vej, gjorde vel, at jeg var mindre heldig 
end tusinde andre, der bære sig klogere ad; dog 
var maaske ogsaa Aarsagen til mit mindre Held, 
at jeg manglede noget af det, som hører til at pous
sere sig, imponere, fripostig i Tale og Adfærd at 
paatrænge sig; Erindringerne fra min Supplications- 
Tid ere mig mindre behagelige. Gud ske Tak, tænkte 
jeg, da jeg havde endt denne ydmygende Forret
ning. Imidlertid følte jeg mig glad som Trællen, 
der faaer sin Frihed, og jeg lovede mig selv her
efter, i hvor lang en Tid jeg i et lille Embede



157

skulde lide Nød, og i hvordan det end gik, aldrig 
mere personlig, men kun skriftlig at sollicitere, og 
mit Løfte er jeg blevet tro.

Afrejsens Dag var forhaanden. En Morgen tidlig 
steg jeg til Hest, red i Paradeskrid ud over Ve
sterbro mod Frederiksberg Slot, henimod Roskilde 
til mit fjerne Hjem. Min Rejse gik for sig rolig 
og manerlig, uden Fataliteter, indtil jeg naaede Stedet, 
hvor Olines Søster opholdt sig. Denne Gang glemte 
hun ikke sig selv, rakte mig kun kjærlig sin Haand 
og ønskede mig et oprigtigt Velkommen tilbage. 
Men da Talen strax efter faldt paa Familien der
ovre og jeg hilsede og fortalte, at de alle vare ved 
god Helbred, muntre og fornøjede, saa kastede 
Søsteren et skarpt spørgende Blik paa mig med de 
Ord: „Oline ogsaa?“ — „Ja,“ svarede jeg, „hun 
var den gladeste og muntreste af dem alle", og 
da jeg derpaa meddelte dem min fornyede For
lovelse, saa — ja, hvad saa? — saa hang Søsteren 
mig atter om Halsen, gav mig med Glædestaarer 
et trofast Kys og ønskede mig til Lykke. Jeg maa 
ikke nægte, at jeg herover blev baade forbauset 
og flau, maaske ogsaa en Del lang i Ansigtet. Jeg 
havde altsaa forklaret min første Velkomsthilsen 
her paa Stedet og den fortrolige, kjærlige Omgang 
aldeles forkert. Det mærkede jeg nu grangivelig 
— her stod jeg nu med den lange Næse. Men den 
forkortedes, efterhaanden som jeg kom til roligere 
Besindelse og fik Tid til i Hjærtet at glæde mig 
over, at Tingene stod, som de nu stod. Thi havde 
jeg paa Overvejen brudt mit Forsæt og givet mig
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til at fri, saa maatte een af to Ting have fundet 
Sted: enten var mig given en Kurv, eller mit Forsæt 
var lykkedes; og hvilken Sorg og Jammer, maaske 
Splid og Uenighed havde jeg da ikke bragt over 
min nuværende Forlovede. Jeg havde altsaa Aar- 
sag til at være glad nu og takke et Forsyns vise 
Styrelse.

Til mit Hjem naaede jeg, efter en Dags Beden, 
den tredie Dags Aften silde, da alle vare gangne 
til Ro. Jeg skulde nu atter sætte mig ind i de gejst
lige Forretninger, paa hvilke jeg i flere Uger ikke 
havde tænkt; det faldt mig, som det vel falder alle, 
der arbejde mindre con amore, end af den blotte 
Pligtfølelse, i Begyndelsen temmelig trevent og tvun
gent; men omsider kom jeg i maskinmæssig Gang, 
og da gik det hverken bedre eller ringere end det 
altid havde gaaet. Dog fandt jeg i mit, skjøndt svage, 
Haab om snar Forening med min Forlovede en 
ikke liden Opmuntring.

Det var en Dag i Midten af Februar [1819], at 
der om Morgenen pikkedes paa min Kammerdør, 
og min Husmoder traadte ind med et Brev i Haan
den, hvilket hun med en Gratulation rakte mig. 
Ved et flygtigt Blik kjendte jeg Olines Haandskrift. 
Jeg tillod mig at spørge, hvortil jeg var saa lyk
kelig at blive gratuleret. „Det staar uden paa Brevet/ 
lød Svaret. Jeg betragter Brevets Udskrift nøjere 
og læser: Velærværdige Hr. Pastor Ussing, Sogne
præst til Uldum og Langeskov. „Er det muligt,® 
sagde jeg, „saasnart at være bleven befordret; jeg 
kan ikke tro det, det maa være en Skrivefejl.®
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Jeg river Brevet op, og strax i de første Linier 
modtager jeg fra min Kjæreste den selvsamme Gra
tulation, som Fruen havde gjort mig. Det var et 
vigtigt Brev — ej alene fordi deri berettedes, at 
jeg var bleven Sognepræst, men og fordi det paa
lagdes mig snarest muligt at rejse til min Præste- 
gaard, for at give hende en nøjagtig Underretning 
om Antallet og Størrelsen af Værelserne, af hvor 
mange Fag Vinduer ethvert bestod, hvor højt der 
var til Loftet og hundrede andre Ting.

Aldrig er dog nogen Glæde paa Jorden fuld
kommen. Det erfarede jeg nu. At være bleven Sogne
præst henrykkede mig; men at arrangere Meub- 
lerne (at kjøbe Meubler forskaanedes jeg for, da 
jeg vidste min Forlovede medbragte et complet 
Udstyr), at deltage i et Huses ordentlige Besty
relse, anskaffe det fornødne til Livets Ophold og 
Beqvemmelighed, at modtage og forvalte en stor 
Avlsbedrift, som hørte til min Præstegaard; at til
vejebringe en Besætning af et Par Dusin Malke
køer, sex Heste, tre å fire Svin, sexten å tive [sic] 
Faar, en Hær af Høns, Ænder, Gjæs, Avls- og Have
redskaber, Plouge, Harver, Vogne, Spader, River 
m. m. — hvorfra tage Penge til alt dette? Og naar 
saa alt dette var skaffet tilveje, samvittighedsfuldt 
med Iver og Troskab at bestyre et ansvarsfuldt 
Embede. Dette brusede omkring mig i et Virvar 
i mit Hoved. Jeg udstødte et dybt Suk, tænkende: 
hvor langt bedre havde Du det dog som Capellan 
— uden at bekymre Dig det mindste derom, blev 
Dig rakt daglig Mad og Drikke, Lys og Varme —
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alt kom som af sig selv, næsten havde jeg fortrudt, 
at jeg var bleven Sognepræst og ikke hellere var 
forbleven i min nærværende sorgløse Stilling. Men 
saa faldt Oline mig i Tanker, bragte Trøst og Be
roligelse i min halvforstyrrede Sjæl og glattede Ryn
kerne paa min Pande.

Det slette Humeur var for saa vidt gaaet over, 
som jeg ikke fandt Lyst til længere at grillisere 
herover. Men saa kom et andet ondt Lune paa mig, 
da jeg kom til at tænke paa den mig ubegribelige 
og uforventede hastige Maade, hvorpaa jeg var bleven 
befordret til et Embede. Min personlige Suppli- 
ceren var jeg overbevist om, ikke kunde bære saa 
hurtige, heldige Frugter. Hvad var da Aarsagen 
til min uventede Held og Lykke? Jeg tog atter fat 
paa Olines Brev, gjennemlæste det anden Gang, og 
da opløste sig det Gaadefulde, som jeg ved første 
Gjennemgang ikke havde bemærket. Men nu tænke 
man sig min Harme, da jeg opdagede, at jeg ikke 
ved mit eget Værd og Fortjeneste, men ad de to 
mig forhadte Veje, Buxe- og Skjørtevejen, var kom
men til Præstekald. —Tingen var denne: min til
kommende Svigerfader stod i et venskabeligt For
hold til en af de vigtigste, og i Henseende til gejst
lige Embeders Besættelse mest formaaende høje 
Vedkommende, og hos de andre var han i mere 
end almindelig Gunst og Yndest; ja, selv hos Hans 
Majestæt, vor hedengangne, gode, gamle Konge, 
som paa min Svigerfaders velvillige Forekommenhed 
mod de i hans Hus og i Omegnen i Krigens Tider 
talrige indkvarterede Militaire, var gjort opmærk-
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som, havde han en høj Stjærne. Under disse favo
rable Omstændigheder, gav min Hr. Svigerfader 
strax efter min Bortrejse fra Hovedstaden, uden 
min Anmodning, Vidende, Ønske og Villie sig til 
at supplicere for mig, dels af egen Drift, da han 
efter den gjængse Tro, heri ikke fandt noget ondt 
eller syndigt, derimod meget godt for sin Datters 
og min Fremtids Vel, dels ogsaa tilskyndet af Dat
teren, maaske ogsaa hendes Moder. Jeg var altsaa 
ad Skjørtevejen bleven Sognepræst! Men hvad var 
herved at gjøre? At frasige mig Embedet — det gik 
ingenlunde an, dersom jeg ikke vilde udsætte mig 
for den Fare i mange paafølgende Aar at søge Em
beder forgjæves eller aldeles intet at erholde — 
om jeg selv kunde have følt Lyst dertil, burde jeg 
det vel for min Forlovedes Skyld, kun, som nu 
følte sig saa lykkelig? Jeg søgte at berolige mit 
onde Lune i Bevidstheden om, at var jeg end ikke 
den værdigste, var jeg dog værdig; og for end- 
mere at berolige mig, besluttede jeg saaledes at op
fylde og røgte mine Embedspligter, at man i Frem
tiden overbevistes om, at jeg fortjente den Gave, 
som nu af blot Gunst, Yndest og Naade for en 
anden, var bleven mig forundt. —

Alt var indkjøbt. Nu stod tilbage at holde min 
sidste Præken for Menigheden, dernæst at tage 
Afsked fra Venner og Bekjendte i Omegnen, og 
endelig, da Afrejsens Dag var kommen, at sige Far
vel til den Familie, i hvis Kreds jeg havde i sex 
Aar tilbragt behagelige Dage og oplevet flere Glæder 
end Sorger, og hvilken jeg derfor ugjerne og ikke

и
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uden at føle mit Hjærte rørtes, forlod. Jeg sprang, 
for at afkorte Afskedens Bitterhed, strax paa den 
foran Gaarddøren holdende Vogn, gav Kusken et 
Vink, og i et raskt Trav gik det over Gaardens Stenbro 
ud af Porten for at fuldende en Dags Kjørsel af 8 
Mile.

Med hvilket Selvbehag sad ikke jeg, der i For
vejen ikke var Ejer af en Hjulbør, nu i min egen 
Vogn, som vel kjørt af en lejet Kusk, dog var for
spændt med mine egne Heste og maaske alligevel 
ville Nutidens Læsere smile haanligen, naar de 
hører min Vogn beskrive. Det var en Vogn fra 
Anno Et, vilde man nuomstunder sige — dog kaldtes 
den paa min Tid en Post- eller Holstensvogn. Jeg 
kjøbte den for 50 Rbdaler gamle Sedler af en i Nær
heden boende Kammerraad, som ikke kunde er
indre sig dens Ælde, men vidste bestemt, at den 
i 5 Aar ubenyttet havde henstaaet og paraderet paa 
hans Loft. Det var en Kurvevogn — Kurven zir- 
ligen af Pilekviste, hvid, nu ved Ælden gulagtig, 
og det Hele lysgrønt malet. Hjulene, to smaa for-, 
to, store bagtil, stode perpendiculaire paa en hori
zontal Flade; men det mest iøjnefaldende var de 
vældige Agestole i Form af gamle Dages højryg
gede Canapéer, hvori man, da de vare betrukne 
med Læder, dog havde et Sæde saa mageligt, lunt 
og varmt, som — dersom det tillades at bruge et 
gammelt, plumpt og uværdigt Ordsprog — en høj
ærværdig Biskop i en Gaaserede. Kuskesædet, 
mindre commode, bestod af en eet Qvarter bred, 
ogsaa grønmalet Fjæl, hvorpaa Kusken sad paa Ba-
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lance. Men Vognen være hvordan den vil — det 
var min egen, og jeg sad i den med mere Selv
tilfredshed og større Stolthed end mangen Nutids 
Herremand sidder i sin moderne elegante Eqvi- 
page; derfor har jeg og endnu min første Vogn i 
en behagelig Erindring.

Jeg naaede hen paa Aftenen, efter en kold, kjedsom- 
melig og trættende Rejse en lille hyggelig,! en af Jyl
lands yndigste og mest romantiske Egne beliggende 
Herregaard, som tilhørte min nylig omtalte Slægt
ning,1) hos hvem jeg agtede at opholde mig nogleDage. 
Man forestille sig en to Etages skinnnende hvid 
Bygning med rødt Teglstenstag næsten skjult af 
høje, ældgamle Asketræer i en Dal, gjennem hvis 
frodig grønne Enge bugter sig en Aa, paa hvis Bredder 
hist og her voxe Elletræer, der hvælve sig over 
den. Man tænke sig dette Ensemble omkrandset 
af skovbevoxne høje Bakker, og man kan gjøre sig 
et Begreb om Gaarden, til hvilken jeg i en maane- 
klar Aften fra den øde, sørgelige Hede ankom. 
Modtagelsen var venlig som Egnen, og det var mig 
en ikke liden Glæde at hilses af en ikke langt 
fra boende Skolekammerat, som for nogle Aar siden 
havde tilgiftet sig tre Herregaarde og nogle hundrede 
Tusinder2).

Ved Aftensbordet blev det aftalt, at Skolekam
meraten, Slægtningen og jeg tidlig næste Morgen

i) Sandsynligvis Abildgaard ved Udgangen fra Randbøl Hede og ved Ind
gangen til Vejledalen.

2) Skolekammeraten maa være Generalkrigskommissær Chr. Petersen, der 
var Student fra Ribe Skole 1802 og vistnok er den unge Mand, Ussing har 
skildret under sit Kjøbenhavns-Ophold i 1805. Han ejede den nærliggende Her
regaard Engelsholm.

11*
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skulde begive os paa en Opdagelsesrejse for at 
opsøge min Præstebolig, der ifølge Videnskabsselska
bets Kort maatte i en tre Miles Afstand herfra ligge 
lige i Nord. Vor forsynlige og velvillige Værtinde 
tilbød sig at sørge for en god Madkurv, thi jeg 
vidste, at Præstegaarden var ubeboet, fordi min 
Formand med Kone og Børn for over et halvt Aars 
Tid siden havde forladt Sognet, saa at Sognekaldet 
stod vacant, og Præstegaarden kun var beboet af 
nogle Kreaturer, som en Husmand røgtede — og 
forresten af Rotter og Mus.

I Morgengryet begav vi os med vor spækkede 
Madkurv paa Rejsen i min Slægtnings Kjøretøj. 
Men Herre Gud — hvilke Veje! Dynd og Mo
rads, hvori snart et, snart et andet Hjul sank indtil 
Axlerne. De arme Heste maatte de fleste Steder 
formelig ælte sig igjennem; de svedte i den kolde 
Februar! Maaned som i en Bagerovn, og pustede, 
hvorfor vi ogsaa nødsagedes den ene Gang efter 
den anden at gjøre Holdt. Endelig efter en fire 
Timers Kørsel naaede vi til en Landsby, som vi 
formedelst dens Størrelse og den lange Tid, vi 
havde kjørt, troede at være Byen, vi søgte; men 
ak! en Mand, som vi mødte, fortalte, at vi endnu 
havde en stiv Mil dertil. — Hvor overraskedes 
jeg, da vi kom op paa Højlandets yderste Pynt 
og saa nedenfor os i en hyggelig Dal en venlig 
By, hvis Gaarde og Huse, skjulte mellem frodig 
Trævæxt, syntes at klynge sig til den lille, beskedne, 
taarnløse og blytækkede Kirke. Hersker og trives 
ikke her Kjærlighed og alle christelige Dyder, tænkte
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jeg i mit stille Sind, saa er ikke denne venlige By 
og dens smukke Beliggenhed, men dens Beboere selv 
Skyld deri. Det var det Sted, hvor jeg i Fremtiden 
skulde bo og virke. Min Glæde var overvældende.

Endelig standsede vi foran en stor tillukket Port. 
At dette var Indkjørselsporten til Præstegaarden, 
kunde ikke drages i Tvivl, thi den stødte tæt op 
til Kirkegaardens Dige; den overgik i Størrelse 
almindelige Bøndergaarde, og den havde sine regle
menterede tre Skorstene. Kusken sprang af Vognen 
for at aabne Porten, men da den var tillaaset in- 
dentil — hvilket antoges som Bevis for, at nogen 
maatte være derinde — dundrede han saa kraftig 
paa, at et Par Træsko lod sig høre langt inde fra 
Gaarden. Porten kom nu i Bevægelse og aabnedes 
paa sine gamle skrigende Hængsler af en midald
rende Mand, der bestyrtet ved Synet af os rev sin 
røde, uldne Hue af Hovedet, stod taus og mælede 
ikke et Ord; uden at tage Notits af ham, kjørte vi 
ind og svingede op foran Vaaningshusets forment
lige Indgangsdør. Men denne tilligemed alle Gaar- 
gens Døre, paa Stalde og Ladedøre nær, var til
laaset.

Det blev os af den tause Mand, der igjen havde 
faaet sit Mæle, fortalt, at Sognefogden havde alle 
Præstegaardens Nøgler i sit Værge, og kun han 
alene kunde lukke os ind i Værelserne. Vi bad 
da Manden, det snareste han kunde, at hente denne 
Justitsmand samt alle hans Nøgler. „Imidlertid ville 
vi inspicere Bygningernes Udvortes/ sagde min 
Slægtning. Ved disse Ord saa Manden paa os med
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mistænkelige Øjne og traskede af det hurtigste, han 
med sine store Træsko formaaede. Ved ham ud
spredtes fra Gaard til Hus og fra Hus til Gaard 
Rygtet om vor Ankomst, og de forskelligste og 
sælsomste Meninger om dens Hensigt. Thi hverken 
Manden eller nogen anden vidste, hvo vi vare, 
hvorfra vi kom eller hvad vi vilde eller havde at 
bestille i Præstegaarden. Nogle mente vi vare Land
mænd, som vilde enten forpagte eller kjøbe Præste
gaarden (den lange Vacance havde nemlig bragt 
Flere paa den Ide, at Embedet skulde nedlægges); 
andre troede, at vi vare Toldofficianter, som skulde 
undersøge, om ikke den vacante Præstegaard af- 
benyttedes til ulovligt [Brændevins-] Brænderi eller 
til Gjemmested for Contrebandevare. Atter andre 
vare forvissede om, at vi maatte være Retsbetjente 
fra den fjærne Egn, hvortil min i dyb Gæld stik
kende Formand i Embedet var flyttet, og at vi skulde 
gjøre Execution i et eller andet af hans efterladte 
Gods. Kun en enkelt opfattede det Rette, nemlig 
at en af os maatte være deres beskikkede Sogne
præst.

Vi havde gode Stunder til at tage Præstegaar- 
dens Bygninger i Øjesyn, da Sognefogden, der 
boede i den modsatte Ende af Byen, ikke kunde 
ventes at komme saa snart. Alle Bygninger var 
Bindingsværk. Vaaningshuset, den ringeste og ældste, 
bestod af Fyr, Udhusene derimod, langt yngre, af 
stærkt Egetømmer og vare høje, rummelige og suffi
sante Bygninger, men yderst forsømte og i den 
maadeligste Tilstand. Haven havde en Del, men
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gamle Frugttræer, var saa bevoxet og overgroet 
med højt Senegræs, Tidsler, Brændenælder og al
skens Ukrudt, og vilde til sin fuldkomne Renselse 
og Opdyrkningen kræve flere Aar. Markerne fik 
vi ikke Tid til at besigtige, da Sognefogden med 
Nøglerne i Hånden indfandt sig.

Sognefogden, hvem jeg siden lærte at kjende som 
en vel oplyst, selvtænkende, retsindig Mand, var 
en 40 Aar gammel. Efter at have hilset os, bad 
han om Forlov til at spørge om, hvo vi vare? — 
„En af os,“ svarede min Slægtning, „er kaldet til 
Præst her paa Stedet — kan han, min gode Mand, 
nu gjætte, hvem af os tre det er?“ — En tænkende 
Jyde, som Sognefogden var, er forsigtig og svarer 
ikke ligefrem uden Overlæg paa ethvert Spørgs- 
maal, for ikke uforsigtigen at tale et uqvems Ord, 
der enten i Nu- eller Fremtiden kunde skade. Han 
var paa ingen Maade at bevæge til at gjætte, for 
mulig ikke at støde de to andre ved at gjætte paa 
den ene, eller — hvad værre var — for ikke, ved 
at træffe den Urette, at sætte sig i Misgunst hos 
den Mand, med hvem han i Fremtiden vilde faa 
endel at bestille og hellere vilde have til Ven end 
til Uven. — „Siden han, min Ven! ikke vil gjætte, 
hvem der bliver hans Sognepræst, saa kan han dog 
sige os sin Mening, hvem han synes bedst om,“ 
sagde Skolekammeraten. — „Hvorledes kan jeg," 
svarede Sognefogden forsigtig, „sige det, førend 
jeg lærer dem alle tre at kjende." Dette sande Svar 
billigede vi, fristede ham ikke længere og bad ham 
— efter at han var underrettet om at jeg var Præste-
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manden og havde til Velkomst hjærteligt trykket 
min Haand — at lukke os ind, for at erfare, om 
det inde stod bedre til end udenfor.

En forrustet gammel Nøgle blev stukken ind i 
Gaarddørs-Laasen, men først efter flere Ganges 
Vrikken og kraftige Stød aabnedes den ud imod 
os for en mephitisk Luft, medførende en Lugt, ikke 
ulig den, som møder En ved Aabningen af en Grav
hvælving — en Velkomsthilsen, der varslede intet 
Godt! En anden Nøgle blev søgt frem og anbragt 
i en tilhøjre værende Dør, som førte til Daglig
stuen, ogsaa her maatte der vrikkes og stødes førend 
Døren aabnedes. Men hvilket Syn frembød sig her? 
Et Værelse, ligt et Røgkammer. Loftet, Dørene og 
Vindueskarmene var soedbrune, en Følge af flere 
Aars umanerlige Røg i kolde Vintre, hvilket dog 
medførte det Gode, at man forskaanedes for at male 
og decorere, og derved sparedes nogle Penge. Stue
gulvet havde ikke en hel Fjæl, men bestod af lutter 
ældre og yngre, større og mindre Stumper, hvor
imellem hist og her var saa dybe Huller, at der 
ikke hørte meget til deri at forvride en Fod. Stuen 
bestod af tre Fag Bindingsværk, men havde des
uagtet kun to Fag Vinduer, som mod al Symmetri 
var anbragt tæt hinanden ved Værelsets ene Side, 
saa at et helt Fag udgjorde en mørk og dunkel 
Krog. Vinduerne havde Træsprosser, og Ruderne, 
uforholdsmæssig lange imod deres Bredde, vare 
saa forbrændte af Solen og saa smudsige af ind
groet Støv og Skarn, at de vanskelig saaes igjennem; 
føjer man til, at det hele Træværk i Vinduerne
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befandtes saa ormstukket og forraadnet, at man 
kunde gjennemstikke det paa flere Steder med en 
Finger, og at ikke faa Ruder vare paa Nippet af at 
falde ud, saa haves her en fuldstændig Beskrivelse 
af det Værelse, som jeg anser for det vigtigste i en 
Landsbypræstegaard, og derfor bør være det lyseste, 
venligste og mest hyggelige af alle Værelser. — 
Man kan gjøre sig et Begreb om min Sindsstem
ning, da jeg første Gang betraadte dette mørke og 
skumle Røghul. Al min Glæde ved Nedkjørslen ad 
Bakken til den saa hyggelig beliggende By, var 
forsvunden, og Mismod og Utilfredshed kom i Ste
det derfor.

Fra Dagligstuen gik vi i Sovekammeret, som havde 
kun et Fag Vinduer med Træsprosser, Loft og Døre 
vare umalede, Gulvet antageligt, og Værelset efter 
sin Bestemmelse rummeligt. Derfra traadte vi ind 
i et Kammer, der udgjorde en lang, smal Rect- 
angel med et Fag daarlige, dunkle Ruder, indfat
tede i Bly, det kaldtes under min Formand:Jomfru- 
Kamret; herfra førte en Dør til et andet lignende, 
der var bleven brugt til Amme- eller Børnestue 
for en talrig Flok Børn, som var min Formands 
hele Rigdom. Dette Kammer havde to Fag smaa, 
yderst brystfældige Blyvinduer og et med store og 
smaa, spidse og jævne Kampesten brolagt Gulv. 
Kjøkkenet var rummeligt nok for et Kjøkken at 
være, havde to Fag store Blyvinduer og indfattede 
i sit Rum et Pigekammer, hvori man, naar den 
lille, smalle Dør tilluktes, befandt sig — endog ved 
lys Dag— ligesom i en mørk Grav eller Arresthul.
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Vi vare nu nysgjerrige efter at se Mælkestuen, men 
for at komme dér, maatte vi gjennem Folkestuen, 
der var en uregelret Qvadrat med Lergulv og et 
lille Fag Vinduer af Bly. Ved Indtrædelsen i Mælke
stuen geraadede mine Rejsefæller i den stærkeste 
Latter, medens jeg var nærved at græde. Ja, den 
var baade til at le og græde over: den mest uregel
rette af alle Sexkanter med ulige Sider, spidse og 
stumpe Vinkler. Denne Vanskabning af Mælke
kammer havde kun eet Fag smaa, usle Blyvinduer 
uden Hængsler og Kroge til at aabnes, ikke det 
mindste Lufthul, og et ubeskriveligt Kampestens
gulv, mellem hvilke Rotte- og Musehuller i Snese
vis gabede. Jeg skyndte mig ud af denne Kloak, 
der stinkede af Mus og Rotter og alskens Uhumsk
hed.

Vi maatte, for at tage de resterende Værelser i 
Øjesyn, vandre samme Vej tilbage og naaede da 
atter Forstuen. Studerkamret var et lidet Værelse 
med et Fag klare, store Vinduer — det bedste i 
den ganske Præstegaard. I Storstuen, skraas overfor 
Studerekamret, var tre Fag Vinduer, lignende dem 
i Dagligstuen; forudsat, at dette Værelse havde 
havt gjennemsigtige Ruder og det utætte, brøstfældige 
Loft var blevet istandsat og tilligemed Dørene malede, 
som de fra Husets Opførelse for over Hundrede 
Aar siden aldrig vare, vilde det have været en an
tagelig Sal eller Storstue, thi Vægge og Gulv vare 
upaaklagelige. Dette var ikke Tilfældet med de 
to smaa, Hyttefade lignende Lukafer, som kaldtes 
Gjæstekamre; her vare Gulvene af Orme, Rotter
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og Forraadnelse næsten fortærede og al Kalken af 
Væggene nedfalden. Vinduerne vare de usleste og 
mest brøstfældige i den hele Gaard, — med Und
tagelse af tre Fag Vinduer paa et stort Qvistkam- 
mer, hvilke under Sognekaldets Vacance maa have 
tjent Byens kaade Ungdom til Skive for deres Sten
kast. En af Kaldets fordums Præster skal have be
nyttet dette Qvistkammer til Studereværelse; men 
han maa enten have været meget liden af Væxt 
eller maaske have vænt sig til at gaa meget krum
bøjet; thi et nogenlunde voxent og oprejst gaaende 
Menneske maatte forstøde Hovedet mod Bjælkerne.

Inspectionen, under hvilken jeg nøjagtigen foretog 
mig de af min Kjæreste paalagte Opmaalinger, var 
nu til Ende. Alle vare vi, ved at vandre omkring i 
de kolde, fugtige og usunde Gemakker, bievne 
flaue, og jeg ilde stemt, mismodig og taus. Vi havde 
heller ingen Mad og Drikke nydt siden vi rejste 
fra Hjemmet. For at blive Flauheden kvit og for, 
som en af mine Rejsefæller behagede at sige, at 
sætte mig i et bedre Lune og gjengive mig Mælet, 
ordredes Kusken at hidbringe vor store, prægtige 
Madkurv, hvis Indhold nu skulde undersøges og 
smages. Enstemmig valgtes Storstuen som den ele
ganteste til Spisestue. Men da ingen Stole eller 
Bænke fandtes i den hele Gaard, lod vi Heste
dækkener hente og udbredte os midt paa Gulvet 
efter de gamle Romeres Vis og Skik. Som Mand 
i Gaarden og Vært i Huset paatog jeg mig Ud
pakningen. Ved Laagets Aabning faldt først i Øje 
tre hvide, pyntelige Servietter, dernæst tre blanke,
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som Sølv polerede Tintallerkener, samt tre Par 
Knive og Gafler. I Kurvens ene Ende paraderede 
to smaa Krystalkarafler, den ene med Rom, den 
anden med Kommenaqvavit; jeg begyndte at hale 
ud en Spege- og Rullepølse, et Par stegte Duer, 
en stegt Hareryg, en stegt And, et stort Stykke 
Flæskeskinke, et endnu større Stykke fed Kalve
steg, en halv Sødmælks-Ost, to Knaposte, omhyg
gelig emballeret i rent, hvidt Skrivepapir; længere 
nede stod en Tinsmørkande, en Sennepskrukke, 
et Saltkar, alle med Laag, og to Sølvsnapsbægere; 
nederst paa Kurvens Bund fandtes endelig et halvt 
Rugbrød, et helt Surbrød og et stort Stykke Jule
kage. Den rummede saa meget, at vi i de første 
Par Dage sikredes for at plages af Sult og Hunger.

Ved at skue alle disse Rarieteter, løb vore Tæn
der i Vand. Der paakom os en Hunger, som vi 
under vor Omvanken ikke havde bemærket, og 
nølede vi ikke med at sætte Knive og Gafler i 
Bevægelse og Munden i Gang. En lang Pause paa
fulgte, indtil den første Hunger var stillet og min 
Skaal som Sognepræst i N. [Uldum] var drukken. 
Nu var Flauheden forsvunden, vi blev muntre og 
lystige, og jeg glemte mine Sorger og kom i Perle- 
humeur.

Imedens vi havde travlt med at spise og drikke, 
pikkedes paa Døren. Den aabnede sig, og ind traadte 
Pastoratets gamle, ærværdige Degn og Skolemester. 
At han maatte henhøre til denne Kategori, sagde 
ingen os — hans Personlighed, Compliment-Ma- 
nerer og hele Costume udviste det tydeligt. Det
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var en smal, mager, næsten tre Alen høj Person 
under en snehvid pudret, med en Rad store zir- 
lige Bukler udstafferet Paryk, som han trods Tidernes 
Krav, forandrede Smag og Mode endnu bar og 
havde baaret fra den Dag, han for 40 Aar siden 
installeredes som Pastoratets Degn og det ene Sogns 
Skolemester. Omkring den vel lange Hals havde 
hans mangeaarige Ægtemage bunden et hvidt Hals
tørklæde med to lange, Æselsører lignende Flipper. 
Forresten var han iført en sort Tosøls Vest og en 
ned til Anklerne rækkende sort Vadmelsfrakke — 
en Frugt af huslig Flid og Industri.

Saaledes skabt og ajusteret traadte den ærvær
dige Degn i et Par Træskostøvler — et nødven
digt Fodtøj for tørt at vade gjennem Søl og Morads 
— ind ad Døren, livagtig som jeg i Studenter
dagene havde paa det kgl. Theater i salig Heibergs 
Comoedie, „Indtoget® kaldet, set Skolemester Brø- 
ger. Ved Indtrædelsen i Storstuen studsede og stand
sede hans Ærværdighed, som havde han i Sinde 
øjeblikkelig at absentere sig. For at hindre den 
frygtsomme Degns Retirade indbød vi ham, ligesom 
allerede forud Sognefogden, til at tage Plads, lægge 
sig ned paa Gulvet og gjøre os den Fornøjese. Men 
dertil, ligesom ogsaa at nyde nogle af vore Deli- 
catesser, havde baade den ene og den anden ingen
somhelst Lyst. Men derimod lod de sig bevæge 
til i et Bæger Rom at drikke min Skaal, hvilken 
uden Ceremoniel blev uddrukken af Sognefogden, 
men af Degnen først efter en kort Tale, som istedetfor 
Amen endte med et Hurra fra begge mine Rejse-
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fæller. Det morede os ikke lidet, at Degnen drak 
sin Præsts Skaal uden at vide, hvem af os tre der 
var Manden. Om denne sin Uvidenhed kom han 
først i Tanker, da Skaalen var drukken, hvorfor 
han ogsaa noget forlegen bad sig Forlov at spørge 
om, hvo af os tre der var blevet kaldet til Pasto
ratets Sjælesørger. Han anmodedes om at gjætte, 
men, ligesaa forsigtig som Sognefogden, var han 
paa ingen Maade at bevæge dertil, hvorudover jeg, 
for ikke at spænde ham længere paa Nysgjerrig- 
hedens Pinebænk, angav mig selv som den om
spurgte Person. Med en dyb fransk Reverents — 
saa gratiøs, som en alderstegen, dansk, gammel
dags Degn og Skolemester formaaede — nærmede 
han sig, rakte mig sin langfingrede, knoklede Haand 
og trykkede min hjærtelig og trofast, idet han paany 
holdt nok en liden Tale, der havde bedre Klem 
og større Fynd end den forrige, og derfor ogsaa 
drog et tredobbelt Hurra efter sig.

Maaltidet var nu endt, og den store Madkurv til- 
pakkedes. Den høflige og kloge Degn, der kjendte 
mere til civiliserede Folks Levemaade end en simpel, 
enfoldig Bedemand og rimelig ogsaa vilde gjøre sig 
sin tilkommende Præst bevaagen — bad os venlig 
at beære hans ringe Bolig med vor Nærværelse og 
tage tiltakke med en liden Kop Kaffe, saa god, som 
hans Kone formaaede at lave den. Ingen Indbydelse 
kunde efter den tørre Maaltid være os kjærere. 
Kusken gaves Ordre til, efter et godt Qvarters Forløb 
at spænde for og holde foran Skolen. Vi sagde den 
øde og uhyggelige Præstegaard Farvel og slentrede
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af med Degnen som Lods, vadende til højt op paa 
Benene gjennem Sølen indtil vi standsede udenfor 
en Rønne, som vi blandt alle Byens Rønner mindst 
vilde have taget for Sognets Hovedskole. Men man 
skal aldrig fra det Udvortes gjøre nogen sikker 
Slutning til det Indvortes. Thi kommen ind, befandt 
vi os i en ikke stor, men hyggelig, velmeubleret 
Stue, og saae alt, hvad der kunde poleres, skin
nende blankt, hvad der kunde vadskes og skures, rent, 
propert og snehvidt, og Husmoderen — en midald
rende, fed og fyldig Matrone med et blussende rødt 
Ansigt— i en blændende hvid Franskkappe og hendes 
bedste Pynt og Puds, uophørligen nejende foran 
et tiltrækkende serveret Kaffebord. Endnu var intet 
Ord udgaaet fra hendes Mund, og vi hørte heller 
ikke stort andet end „væ so gue“, naar hun bød 
os noget, og „manne Tak,“ naar vi tog derimod, 
hvorved hun forskaanede os for Møjen selv at 
takke.

Vognen holdt for Døren. Vi havde den samme 
desperate Vej at kjøre tilbage, og Mørket begyndte 
at falde paa. Ingen Tid var at spilde, vi tog Afsked 
med de gjæstfri Degnefolk, steg tilvogns og fore 
afsted.

— Kommen tilbage til sine Slægtninges Gaard trælfer 
Ussing her Aftale med den bygningskyndige Avlsforvalter 
om i Løbet af 8 Uger at forestaa den højst nødvendige 
Restauration af Præstegaarden i Uldum; hvorefter han 
— ikke uden Beklemmelse over, hvad hans forvænte 
Brud vil synes om sit ny Hjem — med den agende 
Post rejser fra Vejle til Kjøbenhavn. I hans Bruds Hjem 
bliver der travlt med Forberedelser, og endelig oprin
der Bryllupsdagen. —
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Den lyksalige Dag oprandt for Oline og mig, og 
vi følte os saa lykkelige, som Nygifte nogensinde 
kunne føle sig. Thi vi elskede hverandre med en 
trofast, i mange Aar prøvet Kjærlighed. Men saa 
lykkelige vi den Dag vare, bleve vi aldrig siden, 
og dog ophørte ikke vor Kjærlighed — men selv 
de, som elske, kunne være hinanden til Plage — 
og saaledes gaar det og vil det stedse gaa med alle 
Ægteskaber. Vor Ægtestand kunde, som saa mange 
andre kaldes lykkelig, for saa vidt den ikke lod 
sig tælle blandt de ulykkelige.

Her skulde jeg nedlægge Pennen og sige mine 
Læsere et venligt Farvel og Tak for den Over- 
bærelse, hvormed de have gjennemlæst en gammel 
Præstemands ubetydelige Memoirer — thi fra Bryl
lupsdagen ophører Romanen, om nogen vil falde 
paa at beære mine Memoirer med et saadant Navn. 
Ægtestanden er saa upoetisk, saa prosaisk, altsaa 
uromantisk, at det ikke kan interessere at læse 
noget om den og dens mange Trivialiteter. Alligevel 
føler jeg mig ligesom ansporet af en uimodstaaelig 
Lyst og Trang til at vedblive og fortsætte mine 
Memoirer indtil denne Dag, jeg nedskriver dette.

Ottende Dagen efter Brylluppet afrejste vi Ny
gifte, Oline og jeg, ledsagede af mine Svigerforældre, 
Svogre og Svigerinder i to store Postvogne til Ros
kilde, hvor, efter Familie-Raadets forud tagne Be
slutning, Afskedens og Skilsmissens bitre Time 
skulde slaa — bitter! ja, sandelig bitter for Oline,
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der fra Fødselen af ikke havde været ude af sin 
Families Skjød, var fra spæde Aar omhyggelig plejet, 
ømt elsket og kjærtegnet — nu skulde hun for 
mange Aar, ja maaske for stedse fjernes fra sine 
kjære Slægtninge og Veninder, langt bort i et hende 
aldeles ukjendt Land, blandt lutter fremmede Men
nesker, om hvis Sprog, Manerer, Sæder og Skikke 
hun ikke kunde gjøre sig Begreb, og puttes ind i 
en Bolig, der efter Beskrivelsen mere lignede en 
Hule end en Vaaning for dannede, cultiverede Men
nesker — thi hverken Oline eller hendes For
ældre havde jeg fortalt om de Forandringer og For
bedringer, som under min Fraværelse skulde fore- 
gaa med min Præstegaard, og jeg havde ved Af
rejsen fra mine Slægtninge bedet dem, naar jeg 
paa Tilbagevejen besøgte dem med min Kone, ikke 
tale noget derom; det er bedre, tænkte jeg, at hun 
finder alt over end under Forventning; venter hun 
Forbedringer, og de ikke er overensstemmende med 
hendes Ønsker, faaer jeg maaske Dadel og Utak 
istedejfor Tak og Roes, eller en sur Mine og rynket 
Pande istedetfor et glad, fornøjet og tilfreds Ansigt; 
bedre da, at min Kone rejser til en Røverrede og 
finder en for en Præstefamilie anstændig og com- 
fortabel Bolig.

Bitter var som sagt Olines Afsked fra sine Slægt
ninge. Dette anede jeg og fandt det meget natur
ligt; men at den skulde vorde saa bitter, at den 
grændsede til Fortvivlelse, at hun blev sig aldeles 
ubevidst, at hun af sin Fader, som vedligeholdt 
mandlig Contenance, maatte tvungen føres til den

12
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i Postgaarden allerede længe ventende Extravogn, 
det havde jeg ikke forestillet mig, og endnu mindre 
tænkte jeg mig, at Afskedstaarerne skulde den største 
Part af Rejsen uafbrudt vedblive at rinde, og at 
jeg næsten hele Routen igjennem ikke skulde høre 
andet end Suk og Hulken, ikke stort andet end 
Ja og Nej paa mine Spørgsmaal, og det uagtet alle 
mine Kjærtegn,Trøstegrunde,Opmuntringer og Fore
stillinger om, hvormeget Øjnene og Helbredet maatte 
lide ved en saadan overvættesSorg ogGraad.Hverken 
dette eller den Umage, jeg gjorde mig for at hen
vende Olines Opmærksomhed paa de skjønne Egne, 
hvorigjennem vi, særdeles paa Jyllands Østkyst, 
passerede, hjalp noget. (Jeg tog ikke i Betragt
ning, at de mest fortryllende Landskaber kun for
trylle dem, som med et roligt og tilfreds Sind og 
et opladt Hjærte beskuer dem).

Træt og kjed af min frugtesløse Møje taug jeg til 
Slutningen stille. Flere Gange var endog Taalmodig- 
heden forgaaet mig, og nær var jeg bleven for- 
træden og ærgerlig; men da min Kone ikke af
viste, men taus gjengjældte mine Kjærtegn, viste 
mig al hustruelig Opmærksomhed, Ømhed og Hen
givenhed, og da jeg erindrede mig min præstelige 
Stand, der gjorde mig det til Pligt sagtmodig at 
bære over med menneskelig Skrøbelighed, altsaa 
ogsaa med min Kones utidige Sorg og Taarer, om 
de end fornærmede mig, saa vandt jeg Styrke til 
at bære mit Kors og afholdt mig fra ethvert dad
lende og bebrejdende Ord og utilfreds Mine, i det 
Haab, at en gladere Fremtid forestod.
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Omtrent ved Middagstid ankom vi til Snoghøi. 
Allerede fra Færgen af øjnede jeg min forhen be
skrevne grønne Holstensvogn, som betimelig forud 
var tilsagt at skulle møde for at føre os videre. 
Da jeg med min Kone under Armen nærmede mig 
dette mærkværdige Kjøretøj, brød jeg min flere 
Timer vedvarende Taushed og fortalte hende, at 
det var min eller rettere vor Vogn. Hun standsede, 
kastede sine forgrædte Øjne derpaa, og omkring 
hendes Mund viste sig et underligt Smil, som jeg 
ikke ret vidste at forklare mig — enten det be
tydede Glæde og Tilfredshed over at skulde sidde 
og age i vort eget Kjøretøj, eller det var Spot og 
Haan over en saa pudserlig Caricatur af en Vogn 
— imidlertid var det dog et Smil, som, sandt at 
sige, næsten henrykte mig.

Paa den traurige Rejse havde vi begge tabt Ap- 
petiten og følte heller ikke Trang til at nyde noget 
i Kroen paa Snoghøj, hvorfor jeg strax lod spænde 
for. Vi steg tilvogns, rullede af og naaede betids 
om Aftenen min meromtalte Slægtnings Gaard, hvor 
vi modtoges af en saa hjærtelig Venlighed, at det 
paa Oline havde den velgjørende Indflydelse, at 
hendes Taarer aldeles ophørte at rinde — hun 
blev endogsaa munter og gjenvandt en Del af sit 
forrige Humeur. Opholdet her trak heldigvis flere 
Dage i Langdrag, fordi vi, for ikke at indqvartere 
os i en øde og for altsomhelst blottet Præstegaard, 
maatte oppebie min Kones Udstyr, til hvis Trans
port et lille Fartøj allerede førend Afrejsen fra Ho
vedstaden var lejet til den os nærmeste jydske

12*
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Kjøbstad [Horsens], og som endnu ikke var an
kommet.

Omsider bragtes os Efterretning om dets Ankomst, 
og anmodedes vi om snarest belejligt at afhente Flytte
godset — en Efterretning, der paa mig gjorde et 
mere ubehageligt end behageligt Indtryk, thi Oline, 
der ganske lod til at have forvunden sin Sorg og 
følte sig hjemlig og veltilfreds, syntes overrasket ved 
Budskabet, og en lille mørk Sky trak over hendes 
Ansigt. Dog til min Glæde fortrak den snart, og 
jeg trøstede mig over den gode Virkning, som jeg 
haabede Overraskelsen i Præstegaarden skuldegjøre, 
naar den befandtes at være langt over den Beskri
velse jeg havde givet af dens Usselhed.

Et Brev lod jeg strax ved Stafet afgaa til min 
Sognefoged, bedende ham om i Følge forlængst 
gjorte Tilbud at rekvirere en 12 å 13 Vogne af Sognet 
for næste Dags Morgen tidlig at møde i Kjøbstaden 
til at transportere vort Flyttegods; og nu blev i Fa- 
milieraadet besluttet, at ogsaa jeg næste Dag om 
Morgenen tidlig skulde møde i Byen, udsøge Meub- 
lementet til Dagligstuen og strax dermed begive mig 
til Præstegaarden for at faa dette Værelse fuldt meub- 
leret inden min Kones Ankomst, der til Middags
tid var berammet. — Det var saa meget lettere at 
opfylde, som jeg i Kjøbenhavn havde nøje gjort mig 
bekjendt med Meublementet til alle Værelser. Jeg 
fik derfor det, som hørte til Dagligstuen, uden Van
skelighed udsøgt. I en Fart blev alt læsset paa Vog
nene, og godt 4 Timer før jeg ventede mit Her
skabs Ankomst holdt vi i Præstegaarden. Nu kom
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der Liv i den stille Præstegaard. Alt blev sat i Be
vægelse og travl Activitet med at aflæsse, aabne og 
udpakke, saa at over hele Byen hørtes Hamren og 
Banken.

Med Dagligstuens Meublering gik det saa rask 
fra Haanden, at en hel Time førend mine Slægt
ninge [med min Kone] ventedes var alt fuldbragt, 
saa at der ogsaa gaves Tid til at arrangere nogle 
Meubler i de andre Værelser. Men som jeg der
med var begyndt, randt mig i Tankerne, hvad jeg 
indstændig var anmodet om, nemlig saa snart jeg 
ankom til Præstegaarden at sørge for, at der paa 
Kjøkkenskorstenen gjordes en god Ild, og at der
over en mig medgiven Kobber-Thekjedel med Vand 
blev ophængt og holdt i stadig Kog til man ankom. 
Dette var gaaet mig rent i Glemme, og kunde, hvis 
det ikke var bleven erindret, have vakt en Mis
fornøjelse, som jeg paa enhver Maade søgte at fore
bygge. Men da der i Gaarden ikke saaes et eneste 
kvindeligt Menneske, bad jeg en af Sognemændene 
om at laane mig en af sine Piger, der kunde sørge 
for det nødvendige. Min Begjæring blev villig til- 
staaet, Manden skyndte sig hjem, kom snart tilbage 
og førte med sig en Pige af ægte jydsk Race, der 
under sit Forklæde bar en stor med et Blik-Laag 
forsynetjydepotte, fyldt med saa mange Tørvegløder, 
at Præstegaarden i faa Minutter kunde være sat i 
lys Lue. Da der var Overflødighed af gammelt tørt 
Brændsel og Pigen var lige saa rask som hun var 
jydsk, saa inden fem Minutters Forløb luede en 
flammende Ild op under den i Aar og Dag kolde 
og fugtige Skorsten.
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Den før skumle, røgede og sodsorte Dagligstue 
var nu med sit Gipsloft, optrukne malede Vægge 
og Døre samt tre Fags splinternye Vindueskarme 
med klare gennemsigtige Ruder af Kronglas bleven 
et lyst og livligt Værelse. Dette Værelse meuble- 
redes saaledes: en blanktpoleret Egechatol med Op
satser (Secretairer var da ikke i Mode) anbragte jeg 
ved Væggen mellem Sovekammer- og К jøkkendøren; 
paa Kjøkkendørens anden Side i Hjørnet fandt jeg 
et beqvemt Sted for et 8-Dages Stueuhr med ma
hognimalet Kasse; paa de tvende brede Piller mel
lem Vinduerne anbragte jeg to efter Pillerne nøj
agtig passende Spejle i Mahogni-Rammer, under 
hvilke to Commoder, ligeledes af Mahogni, tog sig 
superbe ud. Lige overfor Vinduerne blev en Sopha 
med et ovalrundt Mahogni-Bord anbragt; og naar 
jeg dertil føjer, at min lille Kones lidet Sybord kom 
til at staa mellem Klokkehuset og den ene Com
mode ved Vinduet, et andet firkantet lille Mahogni- 
Bord i det modsatte Hjørne, et ditto Skjænkebord 
i Hjørnet ved Sovekammerdøren, og at 6 polerede, 
den Tid moderne Birkestole hensattes paa passende 
ledige Pladser, saa har jeg ikke mere at sige om 
Meubleringen i Dagligstuen. Jeg blev saa hjærte- 
glad over dette efter min Mening heldigt udførte 
Arrangement, at jeg hoppede og klappede i mine 
Hænder ligesom de smaa Børn, naar et nyt Stykke 
Legetøj skjænkes dem — heldigvis var jeg alene i 
Stuen.

Med Meubleringen i de andre Værelser vare vi 
ikke halvfærdig, da min Slægtnings Eqvipage kjørte
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ind i Gaarden, og jeg ilede ud for at tage imod de 
Kjære. Paa min Kones Ansigt sporede jeg noget 
Misfornøjet, hvortil Præstegaardens usle Udvortes 
formodentlig var den egentlige Aarsag — men min 
Opdagelse hovede mig ingenlunde. Dog da jeg, efter 
at have hjulpen hende af Vognen, førte hende ind 
i det pyntelige Værelse, studsede hun, og Misfor
nøjelsen var forsvunden. Hun gav mig et hjærteligt 
Kys og hviskede mig i Øret: „Du er en løgnagtig 
Skjælml" — „Ja“, svarede jeg højt, „lad mig længe 
nok være det paa den Maade**. Min Kones Glæde 
var ligesaa overvættes som min egen. Hun gav mig 
nok et Kys og sprang ud i Kjøkkenet — hendes 
egentlige Verden — hvor Stenbroen var opbrudt og 
et jævnt Plankegulv nedlagt.Jeg fulgte hende i Hælene 
og maatte gøre Tjeneste som Tolk mellem hende 
og den laante jydske Pige, hvis Sprog var hende 
et rent Kaudervælsk. — I Dagligstuen serveredes 
nu hurtigt et Thevandsbord med Smør, Rug- og 
Sigtebrød og et helt Bageri af Kager. — Saaledes 
var min Kones Indtog i min Præstegaard.

Om Aftenen afrejste vore Slægtninge med hjærte- 
lige Taksigelser for deres Forekommenhed og God
hed — ja det bør kaldes Barmhjærtighed; thi hvor
til skulde vi have grebet, dersom disse gode Men
nesker ikke for nogle Dage havde hjulpet os med 
de nødvendige Victualler? — saaledes spurgte min 
Kone og jeg hverandre efter deres Afrejse. — Vi 
anede og tænkte ikke paa, hvad den følgende og 
flere Dage derefter vilde ske: at Levnedsmidler 
af alle Sorter, Smør, Oste, Æg, Høns, Ænder, et
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Par Gjæs, fersk og røget Flæsk m. m. skulde fra 
Sognenes velvillige Beboere vælte ind i Præste
gaarden i en saadan Mængde, at vi næsten for hele 
Sommeren vare forsørgede.

Det maa siges til den Datids jydske Bondes Ros, 
at han i den godmodige Velvilje, tjenstagtige Hjælp
somhed, hvormed han tager imod sin nye Præst, 
ikke bliver overgaaet noget andet Sted i Landet. 
Men desværre synes Nutidens højt priste frem
skridende Oplysning mere at formindske end at ved
ligeholde og forøge Bondens forhenværende God
modighed og Velvillie mod sin Sjælesørger og Lærer. 
Dette skal være kjendeligst i Jyllands østlige Egne, 
hvor der med tiltagende Velstand og Oplysning har 
parret sig et Hovmod, Forfængelighed, en Luxus 
og Overdaadighed, som bidrager til Sædernes For
dærvelse, til Ligegyldighed og Ringeagt for Reli
gionen, følgeligen ogsaa for Kirken og dens Tjenere.

Ved vore Slægtninges Bortrejse efterlodes i den 
hele Præstegaard kun tre menneskelige Væsner: 
min Kone, jeg og en Karl; men den næste Dag ind
fandt sig to forudfæstede Piger og en Røgter, hvilket 
Antal længere hen paa Sommeren formeredes med 
to Karle, en Sommerpige og en Dreng. Gaarden 
var nu med Hensyn til Mennesker velforsynet, men 
ikke saaledes med Heste og Creaturer; her var en 
stor Deficit, ligesom ogsaa hvad Avlsredskaber an
gik. Nu behøvedes en god Driftscapital, men hvor
fra tage den, da Pengene vare knappe blandt Folk 
og vanskelige at bekomme. Hertil kom, at jeg ved 
Afregning med min Formand maatte udrede 800
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Rbd., afbetale et halvt Aars resterende Skatter og 
gjøre Indsats i to Enkekasser, den kongelige og 
den gejstlige, saa at jeg hertil alene behøvede en 
Capital af 1300 Rbd., som jeg med Nød og Næppe 
fik opdrevet, og som blev den Gjæld jeg i Begyn
delsen nødsagedes til at sætte mig i, og dog blev 
jeg formedelst min Kones gode Udstyr baade i mit 
Pastorat og i Omegnen anseet og udraabt for en Crø- 
sus. Jeg kom i Pengesorger, og det var ikke de 
ringeste af alle Sorger; daglige Udgifter begyndte 
og vedbleve; Præstegaardens Avling og Drift var 
gaaet tilbage og næsten til Grunde, Hø og Straa 
bortsolgt, ingen Gjødning, Gaarden selv yderst for
falden fra øverst til nederst. Min hele Tiende be
løb sig kun til 100 Tdr. Byg aarlig, betalte efter en 
lav Capiteltaxt. Accidenserne vare vel bedre end 
Here andre Steder, men kunde ingenlunde bøde paa 
den ringe Tiende-Indtægt. Mod alle disse Elendig
heder hjalp min Kones Udstyr mig aldeles intet, 
og jeg — den rige Crøsus — agtede mig som en 
Betler og følte mig ingenlunde lykkelig. Korte var 
de fornøjelige Forlovelsesdage, og de glade Hvede
brødsdage endnu kortere — saa gaar det i Verden.

Hvad der endvidere bidrog til at formørke mig 
de klare skjønne Dage, som Foraaret i sin fulde 
Flor skænkede os, var min Kones Humeur, som 
uagtet hendes huslige Driftighed og den Umage hun 
baade selv og jeg med hende gjorde os for at op
muntre det, ikke var godt. Aarsagen hertil var vist
nok for en ikke liden Del idelige Kjævlerier med 
de jydske Piger, hvis trevne Ubehændighed og
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Mangel paa Adræthed hun ikke kunde finde sig i, 
og hvis Sprog hun ikke kunde komme tilrette med, 
ligesom Pigerne heller ikke altid fattede, hvad der 
blev sagt til dem. Dette sidste gav Anledning til, 
at flere Ting forkert bleve udrettede, ja at der un
dertiden gjordes det Modsatte af det der var dem 
befalet. Havde jeg i Begyndelsen kunnet være en 
Tolk mellem min Kone og hendes Piger, var alting 
gaaet bedre; men det lod sig desværre ikke gjøre 
— jeg havde mine Sager at varetage, der ikke tillod 
mig bestandig at være nærværende; men denne min 
Fraværelse forvoldte min Kone ikke faa Bryderier 
og Tidsspilde.

Foruden Pengesorger og min Kones Humeur — 
en Virkning af den bestandige Hjemve, som hun 
vedblev at føle — begyndte nu ogsaa Embedssorger 
at have en ufordelagtig Indflydelse paa min Sinds- 
stemning.Jeg mener ikke de Fortrædeligheder, som 
i Almindelighed kunde forefalde i gejstige Embe
der; men de Sorger, som grundede sig i min Util
bøjelighed for Præstestanden, i min individuelle 
Anskuelse af adskillige Kirkens Dogmer og enkelte 
præstelige Functioner som Skriftemaal og Sygebe- 
rettelser; selv til gejstlige Taler og Prækener, naar 
jeg ej alene tænkte mig, men ogsaa hyppig erfarede, 
hvor ringe Frugter de i det Hele bar, og til Brude
vielser, naar jeg ikke kunde afholde mig fra at tænke 
paa, hvormange jeg herved indviede til et uchriste- 
ligt og ulykkeligt, og hvor saare Faa til et i Sand
hed lykkeligt Ægteskab — selv til disse Forretninger 
skred jeg med et Slavesind i en Trælddomsstand.
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Desforuden troede jeg at opdageadskilligt,som hist og 
her lagdes den gejstlige Stand til Last, Spot og Ringe
agt, nemlig Glimt af hierarkisk Myndighed, farisæisk 
Hykleri, Mysticisme og Pengegriskhed, som — end- 
skøndt jeg selv afskyede alt, hvad der pletter den 
evangelisk-christelige Præst — dog smertede mig, 
forsaavidt jeg selv befandt mig i Standen.

Pengesorgerne formindskedes efter de to første 
for os trange Aars Forløb, og der medgik ikke 
mange Aar, inden vi ej alene vare ude af vor Gjæld, 
men ogsaa kunde lægge en lille Skilling, saa lille 
den end var, paa Kistebunden for Fremtiden. Men 
hvorledes lod det sig gjøre i et lidet Embede? Jeg 
vil forklare Hexeriet: vi levede indgetogent, rejste 
sjældent ud, og incommoderedes som Følge deraf 
sjælden af Fremmede.Vi renoncerede aldeles paa Sel
skaber, Baller, Concerter og Comoedier i Kjøb- 
stæderne. Spillepartier havde vi ikke hjemme og 
søgte dem heller ikke ude. Vi gjorde ingen store 
og bekostelige Gjæstebude. Jeg lønnede ingen Lærer, 
men underviste selv mine Børn. Jeg havde en Kone, 
som i sit Kjøkken, Spise- og Mælkekammer lige
som ogsaa ved sit Sybord var fra tidlig Morgen indtil 
sildig Aftenstund husholderisk og driftig som en Bi, 
tog selv — uagtet hun kunde kaldes en Kjøben- 
havnerinde — Haand og Del i alle huslige Sysler og 
forstod den Kunst af lidet at gjøre meget, intet at 
lade gaa tilspilde, men at gjøre sig selv og Huset alle 
Ting nyttige. — Hendes Humeur blev det samme; 
det var bleven hende en Vane, til en anden Natur. 
Men det var ikke af den Slags, der ytrer sig i en



188

dagligVrippenhedogVrantenhed,iideligSkjældenog 
Smælden— det var en stille taus og rolig Mismod, 
Melancholi, saa at der forgik flere Dage, hvor hun 
under al sin Driftighed talte lidet eller intet udover 
det, som nødvendig skulde tales til Husets Besty
relse. Der gaves dog Timer, ja enkelte hele Dage, 
hvor jeg genkendte det overgivne, livsglade, muntre 
lille Pigebarn, der fløj sin Lærer om Halsen, kyssede, 
klappede og dandsede omkring med ham. Det var 
glade Dage og Øjeblikke, vederqvægende ligesom 
enkelte varme og solklare Dage i den sludfulde, 
raa og snekolde Aprilmaaned. — Men i vort Ægte
skabs ottende Aar hændte os en højst sørgelig Be
givenhed — Døden berøvede os vort eneste lille 
Pigebarn paa 5 Aar. Dette rystede hende i Først
ningen saa hæftig, og farlige Krampetilfælde viste 
sig; men hun fattede og kom sig snarere end jeg 
forventede. Modsat gik det med mig: det første Ind
tryk var ikke hæftigt, men det blev varigt i den 
Grad, at jeg sygnede, faldt synligen af og kunde 
ikke taale at høre Barnets Navn. Tiden gjød kun 
langsomt sin lægende Balsam i min bedrøvede Sjæl. 
Saa længe mit slette Humeur varede, tænkte jeg ikke 
paa min Kones, og siden efter væntes jeg saaledes 
til hendes, at det ikke længere afficerte eller generte 
mig. —

Tanken om at faa en Medhjælper eller resignere 
syntes mig mere og mere fornøden, saa meget mere 
som et af mit Livs sørgeligste Begivenheder ramte 
mig: min Hustru ramtes af en i Omegnen grasse
rende Grippe, der gik over til en hidsig Nerve-
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feber, som efter 9 bitre Dages Forløb berøvede mig 
og mine smaa Børn hende i en Alder af nogle og 
fyrretyve Aar.1) I lang Tid betog denne Tildragelse 
mig Interesse for Alt og i særdeleshed for de gejstlige 
Forretninger; dog vedblev jeg at anstrænge mig og 
gjøre, hvad jeg evnede for at udføre mine Embeds
pligter, og jeg vandt dog herved i de mange paa
følgende Aar den Trøst, at mine Sognefolk, langt 
fra at klage over mig, meget mere gav mig idelige 
Beviser paa deres Agtelse og Tilfredshed. —

Ti Aar efter min Kones dødelige Afgang havde 
jeg naaet Alderen 68 Aar. Mit Bryst, som aldrig 
var stærkt og godt, blev svagere og ringere. De 
kirkelige Forretninger trættede og faldt mig mere 
og mere byrdefulde. Jeg indgav derfor en Ansøg
ning om en Capelian pro persona, men da Kaldets 
ringe Indtægter ikke kunde udholde en saadan Mands 
hele Lønning, androg jeg tillige om et Bidrag hertil. 
Begge Dele blev mig allernaadigst tilstaaet — Ca
pelianen havde jeg næsten i to Aar paa mit eget 
Ansvar. Men da jeg paa saadan Maade kun følte 
mig befriet for endel af de mig plagende Embeds
sorger, og jeg havde lært Capellanen at kende som 
den Mand, jeg med god Bevidsthed kunde recom- 
mandere til at træde i mit Sted, saa indgav jeg atter 
en Supplik om at mit Embede maatte overdrages 
hans eget An- og Tilsvar, hvilket ogsaa blev mig 
bevilget.

Nu var jeg saa fri fra alle mig nedtrykkende Sor-
x) Povline Ussing, f. Bruun, døde 1839, 48 Aar gammel. I Ægteskabet var, 

foruden den omtalte lille Pige, født 4 Sønner, hvoraf den yngste, Grosserer 
Chr. Ussing (f. 1831) først i Slutningen af 1924 afgik ved Døden.



190

ger, som en Mand i min Alder kan paa sine gamle 
Dage ønske sig det. Jeg har ogsaa heraf sporet dag
lige velgjørende Virkninger: mitHumeur har aldrig 
forhen været saa godt, over mit Helbred maa jeg 
ikke klage. Mine fire Sønner, hvoraf den ældste 
kun kan siges at kunne sørge for sig selv, have 
hidtil gjort mig megen Glæde. Jeg har ikke af For
fængelighed, som mange Forældre, uden Hensyn 
til deres Børns Lyst og Sjæleevner og deres Vil- 
kaar, ladet mig friste til at føre mine Børn ind paa 
den studerende Vej. Denne Vej er nuomstunder 
lang og kostbar, fører sildigen til et Maal, som naar 
det endelig naaes, kan være ringe nok, jeg veed 
det af egen Erfaring.

Spørger man, om Tiden ikke ofte falder mig lang 
og kjedelig, saa svarer jeg: ingenlunde — uagtet jeg 
kun faar mig een Pibe Tobak om Dagen og ikke 
ryger den ringeste Skilling bort, end ikke i Godt- 
kjøbs Zigarrer, heller ikke søger Tidsfordriv, Kort
spil eller Selskaber ude eller hjemme. Jeg har dag
lige Beskjæftigelser ordnede og fordelte efter Aarets 
forskjellige Tider. Allerede i mine Skoleaar drev 
jeg extra Sysler, hvorfor jeg kaldtes en Tusind
kunstner. I mine ældre Dage, særdeles da jeg var 
traadt i den gejstlige Stand, blev jeg af den uvidende 
og overtroiske Enfoldighed agtet for en Troldmand 
eller Hexemester — en, der kunde mere end sit 
Fadervor — fordi jeg i yngre Dage havde gjort mig 
noget bekjendt med den naturlige Magi og kunde 
til Forlystelse undertiden fremvise enkelte Tasken- 
spillerkunstner, og fordi jeg i ældre Aar studerede
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Physiken, særdeles den experimentale, som endnu 
er minYndlings-Videnskab, og kunde gjøre adskillige 
de Uvidende i Forbauselse sættende Experimenter 
med Electrisermaskinen, den galvanske Støtte, Luft
pumpen o.s.fr. Endelig har jeg altid været en Ynder 
af Landbruget, særdeles af Havedyrkningen.

Blandt mine Sysler nævnte jeg ikke den, som i 
dette Øjeblik beskjæftiger mig, nemlig: at skrive 
mine Memoirer. Til dette og flere skriftlige Ar
bejder1) har jeg valgt de to å tre første af Dagens 
tidlige Morgentimer og de lange Aftener om Vinteren. 
Altsaa er jeg bleven Forfatter. Jeg er nu gjennem 
mange Aar kommen i en saadan Vane dermed, at 
jeg paa de Tider ikke skjøtter om at befatte mig 
med andet, og tillige anser jeg det for et tænkende 
Væsen uværdigt ideligt at sysle med blotte mate
rielle Arbejder. Fortrædeligheder kan jeg jo ogsaa 
undgaa; naar jeg intet giver i Trykken, eller først 
lader det udgive efter min dødelige Afgang, saa 
fortrædiger og foruroliger mig vist ingen i min stille 
Grav. Nyder jeg da ikke den Faderglæde at se mit 
Aandsfoster komme for Dagens Lys, saa har jeg 
dog i levende Live havt den Fordel, at det har amu
seret og fordrevet mig mange ledige og kjedsom- 
melige Timer.

J) Ussing udgav 1855 paa Jordans Forlag en Roman „Martin og Elisabeth* 
Fra Slutningen af 18. og Begyndelsen af 19. Aarh.

o.s.fr
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