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(Til Bogens iste Oplag, Efteraaret 1886.) 

D i g t e og U d k a s t indeholder de meget faa 

Digte, J. P. Jacobsen har offenliggjort ved for-

skellige Lejligheder, samt et Udvalg af hans efter-

ladte Manuskripter, hvilket Udvalg vi — efter hans 

Families Ønske — har foretaget. 

Foruden et Par avtobiografiske Optegnelser be-

staar Udvalget dels af saadanne tidlige Forsøg (fra 

Tredserne), som Jacobsen i sin Ungdom havde be-

stemt til Trykning ( H e r v e r t S p e r r i n g , En K a k t u s 

s p r i n g e r ud), dels af Digte og Brudstykker, der 

er skrevne efter 1 8 7 0 , samtidig med at han op-

traadte som Forfatter. Han lagde hyppigt Planer 

til en Digtsamling, men opgav dem igen, fordi Sam-



lingen hver Gang syntes ham ikke som Helhed at 

svare til hans daværende Udviklingstrin. 

Nu efter hans Død vil man værdsætte Digtene 

og Udkastene efter deres Tid. Vi har ment at 

burde medtage ikke alene det Færdige, der er hans 

Genius fuldkommen værdigt, men ogsaa det Ufuld-

stændige, naar det bærer Mærke af hans digteriske 

Ejendommelighed. 

Edvard Brandes. Vilhelm Møller. 

I 2det Oplag er medtaget et Prosastykke og fire 

Digte, som blev fundne længe efter Udgivelsen af «Digte og 

Udkast». Dette ny er i Indholdsfortegnelsen mærket med e n * . 

Desuden har to Digte skiftet Plads, der er nogle Steder til-

føjet nærmere Tidsbestemmelser, og et Par Skrivefejl er 

blevet rettede. 



EN BEGAVET UNG 
MANDS DAGBOG 

( U D V A L G . ) 



1 5 . Januar 1867 . 

D e r gives Øjeblikke i mit Liv, hvori jeg 
tror, at Studiet af Naturen er mit Livs Kald; 
men til andre Tider er det, som om Poesien 
var dét, der skulde være min Idræt, og dette 
er da navnlig, naar et eller andet udmærket 
Digt har vakt min Begejstring eller naar jeg 
har syslet med Nordens Gudelære. Kunde jeg 
overføre Naturens evige Love, Herligheder, 
Gaader og Undere i Digtningens Verden, da 
føler jeg, at mit Værk vilde blive et mer end 
almindeligt. Men Digtningen vilde ikke blive 
en kristelig, den vilde betragte Biblen som en 
Edda og ikke vedkende sig andre Værker af 
Guddommen end Naturlovene i videste Ud-
strækning; den vilde betragte Menneskene ikke 



som Guds Børn, men som Dele af Guddommen, 
ringe Dele, men dog Dele . . . 

Det er en dum gammel Tradition, at man 
selv kender sig mindst. Andre kunne vide, 
hvad man gør og siger, selv véd man om, 
hvad man tænker, — og det er det vigtigste, thi 
desværre, Ord og Daad ere ofte Tanken mod-
satte . . . . Dette gælder naturligvis kun, naar 
man har beskæftiget sig med sig selv. 

13/3 67. 

22. Maj 1867 . 

Jeg var i den italienske Opera, trods Tid 
og Penge; jeg saa' «Un bailo in maschera». 
Forstod ikke et Ord, anede dunkelt Meningen, 
væmmedes ved Primadonnaen, kedede mig over 
det meste af Musiken og — morede mig dog 
ganske udmærket. 

Signora Benati! ung, naturlig, glad, skælmsk, 
ret smuk, Pagedragt, dejlig Stemme — I Guder, 
hvilket forfærdeligt Angreb paa et ungt Hjærte, 
der slaar varmt for alt skønt, maaske endog 



vel varmt. Hvor jeg gaar og hvor jeg staar, 
ser jeg Signora Benati danse ud af 4de Akt 
og hører hende synge Arien i iste. Hun er 
næsten Barn, hendes Henrykkelse over Bu-
ketterne var stor, hun vilde nødig slippe dem. 
Signor Padilla maatte næsten rykke dem fra 
hende, for at hun ikke skulde generes af dem 
i sit Spil, — og saa holdt hun dog trodsig fast 
i et af Buketbaandene. Signora Benati og 
Examen Artium! skrækkeligt, at I ikke kunne 
forliges! Jeg maa dog se at faa jer til det. Se 
Benati endnu en Gang maa jeg. 

16 . December 1867 . 

Hvorfor begynde paa en Dagbog! det 
bliver dog ikke til noget alligevel. — Men 
Kollegiehæftet er saa pænt, og det er saadan 
en dejlig fræk Titel, jeg har skrevet der foran. 
Jeg maa være oprigtig i højeste Grad i disse 
Blade. «Intet sundt Menneske skriver Dagbog». 
Dette er altsaa en Syge-Journal. — Ved at 
skrive Dagbog bilder man sig selv en Masse 
Løgne ind. — Jeg har læst «Per Gynt» i denne 
Tid. Lad den sætte sig. Krojsos af A. Flinch. 



Kold Ild. Aarestrups Digte, — hvor betegnende 
er ikke for ham den lille Ritornelle: 

«Det faldt mig aldrig ind, at gøre Regning , 
Blandt dine Yndigheders Ta l , paa denne: 
Snørlivets Silketryk og Rosentegning.» 

det kunde aldrig falde nogen anden ind end 
ham at give en saadan Iagttagelse Versform og 
skrive den ned. 

Set «København ved Dag» paa Vesterbros 
Teater. Mærkelig nok var der en Ytring deri, 
der, om den end er gal, dog ligner noget: Det 
er en ung Mand fra Landet, der er yderst 
utilfreds med København og kun kan finde sig 
til Rette, da han er kommen ind paa Regensen 
blandt en Flok Studenter. Ellers ligner det 
fælt meget «Østergade og Vestergade». 

Det er egenlig komisk: Jed véd ikke, hvordan 
min Prosa ser ud. Det forekommer mig, der er 
noget uoriginalt ved den, — jeg mener ikke uori-
ginalt; men jeg kender ikke mig selv i den. 

17 . December 1867. 

Digteren gaar sig en Tur, Naturen er saa 
dejlig, saa stor, saa levende, hans Følelser røre 



sig stærkt, hans Læbe nynner: det er Und-
fangelsens salige Øjeblik. Han gaar hjem, tager 
Papir og Pen, skriver og streger ud, tænker 
og tænker om igen, former og former om 
igen: det er Forløsningens haarde Timer. 
Dagen efter skriver han igen, det gaar lettere, 
men det er ogsaa mindre værdifuldt: det er 
Efterbyrden. Derfor saa meget daarligt mellem 
saa meget godt i Digterværkerne. Det er raat, 
men sandt . . . 

Naar man, idet jeg, efter at have været 
borte et Øjeblik, træder ind i en Kreds, taler 
om noget andet end det, der var Talens Gen-
stand, før jeg gik, og lidt efter at jeg er 
kommen opgiver dette Emne, spiller man i 9 
af 10 Tilfælde Komedie. Man har talt om 
mig; idet jeg træder ind, begynder én ivrigt at 
tale om et og andet; de andre deltage ivrigt 
deri; naar saa man tror Faren overstaaet, holder 
man op og puster . . . 

Hvorfor skriver jeg Digte? For en Gang 
at blive berømt? Jeg vil ikke haabe det. Fordi 
det er min Natur, fordi det er mig nødvendigt? 
Det koster mig Anstrængelse at skrive et Digt. 
Fordi jeg mener at burde bruge det Pund, jeg 
maaske har? Jeg er intet Pligtmenneske. For 



at lære mig selv og mine Evners Størrelse at 
kende? Lad mig sige: maaske, jeg gider ikke 
opkaste flere Spørgsmaal. 

Det er mig aldeles umuligt at sige, om 
hvad jeg skriver heri virkelig er min Mening, 
eller det blot er Pennegriller (Pendiarrhoe). 

Mon jeg lumske Menneske ikke inderst, 
aller inderst i mig huser den Tanke: en Gang 
i Tiden bliver du en stor Digter, og naar du 
saa er død, vil man finde dette pæne Kollegie-
hefte og glæde sig over dine træffende (?) Be-
mærkninger og finde mange Vink til Bedøm-
melse af din Personlighed og dine Værker og 
saa udgive det som en Avtobiografi! (Var 
jeg Kritiker paa den Tid, vilde jeg sige, at 
det var noget forbandet forvirret Tøj.) Gud, 
hvor dette kunde føre én, der studerede mig, 
bag Lyset! Af hele Tonen f. Eks. af oven-
staaende kunde han komme til at slutte: hvor 
oprigtigt! og saa er alt dette maaske netop stik 
imod min Mening. Ja, ærede fremtidige An-
melder, jeg kommer ikke med nogen Paastand, 
i det Kapitel véd jeg ikke mere end du og 
sandsynligvis mindre, — du véd da, hvordan hele 
Bogen ser ud, jeg kender kun de første Sider. 




