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FORORD

Da jeg som Barn boede om Somrene på „Gamle Bakkehus", voksede der i vor Have en Gruppe Popler 
(Fig. 1), der gjorde stærkt Indtryk på mig ved deres Højde og forekom mig næsten lige så høje som det 
højeste, jeg kendte: Rundetårn. Da jeg ytrede dette til min ældre Broder, — der senere som frivillig 
Menig blev dødelig såret ved Ais' Erobring, — lo han ad mig og sagde, at det troede han ikke; men vi 
kunde jo måle dem. Denne Tanke var aldrig faldet mig ind, og jeg svarede betænkelig, at så langt et 
Stykke Sejlgarn havde jeg ikke, og jeg var desuden bange for, at de øverste Grene ikke vilde kunne bære 
En, da selv de nederste var skøre.

Han lo igen ad mig og sagde, der behøvede ingen at krybe derop, vi kunde måle dem hernede fra. Da jeg 
forbavset spurgte: Hvordan? fortalte han mig, at Præsterne i det gamle Ægypten havde målt Pyramiderne, 
selv om disses Sider var ganske glatte og ikke Trappetrin som nu, på den snilde Måde, at de blot målte 
Skyggen af dem på den Tid af Dagen, hvor deres egen Skygge var lige så lang som de selv.

Dette gav mig meget at tænke på, og jeg mindes endnu min Fornemmelse af Forundring og lidt Uhygge 
ved, at Skyggen skulde gælde ligeså meget som en selv. Det var heller ikke let for mig at få fat i min 
Skygge, den krøb straks sammen, når jeg bøjede mig ned for at måle. Langt om længe fik jeg den dog 
narret, ved at stille mig op med et Riveskaft ved Siden, sætte Kridtstreg på dette, hvor mit Hoved endte, 
atter stå ganske stiv og med eet lumskelig give Slip på Rive-skaftet, så det faldt henad min strunke 
Skygge.

Da jeg endelig havde fundet den nogenlunde rette Tid for min egen Skygges Længde, skulde jeg i Lag 
med Poplernes. Men her vilde Uheldet, at hvergang min Skygge var villig til at vise rigtigt, viste 
Poplernes forkert. De stod i Haven syd for Huset, og hver Gang de skulde måles, kastede de ikke Skyggen
ned ad den lange lige Gang med Stikkelsbærrene langs Hegnet, men lod Skyggen falde ind over Huset og 
Taget, så at der sloges Knæk på den, og ingen heller kunde se, hvor den endte.

Da jeg beklagede mig til min Broder, sagde han straks, at så kunde det ikke hjælpe at måle dem på den 
Måde. Men han skulde lære mig en anden, der var lidt vanskeligere, og som jeg først fik at høre om, når 
jeg nåede til at lære Matematik i Skolen. Men når vi nu udførte den sammen, så kunde jeg den forud, når 
jeg engang kom til den i Matematik, og glemte den aldrig, så længe jeg levede. Spændt og 
forventningsfuld deltog jeg i alle Forberedelserne. Vi stillede os op så langt vi kunde fra Poplerne, oppe 
under Lindetræerne ud mod Valbybakke, hvor den lange Stikkelsbærgang fra Poplerne endte.

„Ser du nu," sagde han, „nu står vi i Spidsen eller Vinklen af en Trekant." — „Hvad er en Vinkel?" 
spurgte jeg lidt usikkert." -— „Det er sådan en," svarede han, lukkede Hånden og åbnede samtidig 
Pegefinger fra Tommelfinger, så at der kom et Gab imellem dem. Uvilkårlig gjorde jeg det samme efter. 
„Det er rigtig," sagde han, „peg nu med Pegefingerens Spids mod Poplernes Top og med 
Tommelfingerens mod Poplernes Rod." Jeg gjorde det lidt kejtet. Men han lod som intet og sagde blot: 
„Kan du se, at du har lavet en Trekant, hvor Poplerne udgør den ene Side, din Pegefinger den anden, og 
din Tommelfinger den tredje." — Den Slags Matematik forekom mig nem og meget interessant. — „Ja nu
er hele Fiffet det, at når man kender Tommelfingerens Længde, og Vinkelens Størrelse mellem de to 
Fingre, så kan man let regne ud, hvor høje Poplerne er."

Dette Fif forekom mig meget dunkelt. „Du vil straks se, hvad jeg mener," sagde han. „Tommelfingeren 
var jo Vejen hen til Poplens Fod, altså Stikkelsbærgangen. Nu måler vi, hvor lang den er." Så gik vi 
sammen, med lige lange Skridt, ned ad Gangen, til vi nåede Poplerne og talte nøjagtigt Skridtene. Hvert 



gjaldt en Alen. Og der blev ialt et Par og tyve Skridt. „Er Poplerne så høje?" spurgte jeg. „Nej, de er noget
højere; men nu skal vi måle Vinklen. Hent mig Spaden og den lange Rive!"

Jeg ilede afsted efter begge, og oppe under Lindetræerne stak han så Spaden i Jorden, så at den stod 
ganske fast og opret. Og derpå stak han Riveskaftet på skrå ind gennem Håndtagsåbningen i Spaden, og 
lod dens Tænder stå i Jorden lidt længere bagud mod Lindetræerne, så at den hældede på skrå og pegede 
op mod Poplerne. „Så, nu skal du få Lov til at tage Vinkelmålet ganske nøje. Læg dig ned i Græsset bag 
Rivetænderne og kig op langs Skaftet og stil forsigtigt på det, indtil det sigter lige på Toppen af 
Poplerne"! Stolt af mit ærefulde Hverv lagde jeg mig ivrigt ned på Jorden, stillede og drejede varsomt på 
Riveskaftet, indtil det,

 

Fig. 1. Gamle Bakkehus (Hjørnet af søndre og vestre Fløj) 1845. Efter Akvarel af Pastor J. C. Chievitz.

hvis det havde været mit Pusterør, måtte kunne have ramt Poppeltoppen.

„Udmærket!" erklærede min Broder, „rejs dig nu forsigtig og lad alt stå ganske urørt, indtil jeg har hentet 
et Ark Papir." Da han kom tilbage med det, skulde jeg hjælpe ham med at holde det, så at han sikkert 
kunde aftegne Riveskaftets Heldning nede ved Jorden. Da det var færdigt, regnede han lidt og sagde så: 
„Poplerne er en tre-firetredive Alen høje." Da jeg spurgte, hvordan han havde kunnet regne det ud, 
forklarede han mig noget om en og to rette Vinkler, som jeg ikke fuldt forstod. Men det vigtigste var, 
hvad jeg let forstod, at Poplerne stod ret, og min Broder havde regnet ret,- Poplerne var 33—34 Alen 
høje.

Den hele Undersøgelse havde gjort et dybt Indtryk på mig. Min Broder spåede rigtig, da han sagde, at jeg 
aldrig siden vilde glemme denne Fremgangsmåde.

Da jeg mange, mange år efter havde skrevet tolv Bind af „Dagligt Liv i Norden" og var ved at udarbejde 
det trettende Bind „Livsbelysning", hvori jeg søgte at bestemme det Lys og Genskin over Livet, der 
udstrålede fra Datidens højeste Tanker, kom jeg tilfældig igen til at mindes hin Opmåling i 
Bakkehushaven. Og med eet slog det mig, at jeg i mit nu vidt fremskredne Arbejde jo egentlig blot havde 
fulgt den samme Fremgangsmåde som dengang. Først havde jeg i 12 Bind skridtet Dagliglivets 
Grundlinie af. Så søgte jeg nu i det trettende Bind at måle Tidsalderens højeste Tanker. Og idet jeg tog 
Synsvinklen hertil, lod jeg mig uvilkårlig lede af, hvad jeg selv holdt mest af og satte højest. Ligesom 
forrige Gang undgik jeg nu at måle det Høje efter dets Skyggesider.

Det jeg i „Dagligt Liv i Norden" vilde finde Målet på, var de højeste ledende Tanker hos Nordens 
Befolkning i det 16. århundrede. Men for at blive mere forståelig — for mig selv og for andre — føjede 



jeg en kort Angivelse til af det Vækstskud, der, efter mit Øjemål, var føjet til siden da indtil vore Dage. 
Denne korte, skitserede Angivelse af Nutidens „Livsbelysning" skaffede mig megen både bebrejdende og 
venlig Omtale. Og ganske naturligt. Thi just på dette Punkt træder Forskel i Synsmåder stærkt frem. Det 
drejer sig jo om Tanker, der til daglig gemmes i Sjælens Dyb og for hver enkelt udgør ligesom den 
æteriske Olje, der er udpresset af hele Livets Indtryks og Erindrings Rosenblade.

Da jeg havde nået Støvets år, følte jeg, at jeg burde afslutte mit historiske Arbejde i åben Mark. Jeg trak 
mig tilbage i Erindringens Have. Men netop herved vaktes min Interesse påny for det før omtalte 
Vækstskud i Livsbelysning indtil vore Dage. Solen faldt så smukt på Toppen af Erindringens Popler. Og 
alt imens jeg selv i Mindet syslede med, hvad der var foregået nede i Bakkehushaven, i 
Stikkelsbærgangen, Jordbærrækken, og mellem Blomsterbedene, trængte Tankerne sig frem, som jeg 
dengang havde følt omvifte mig i Sommerlyset, læst og nydt på Bænken under Solteltet, Digterordene jeg
havde fattet, når Aftenskyggerne lagde sig over Buske og Træer, dæmrede Udsigten ud over Marker, 
Kalvebodstrand og Amager, mens til Erstatning den funklende September Himmel hvælvede sin Kuppel 
over det hele. Jeg mindedes hvor stærkt et Indtryk især dette Syn havde gjort på mig fra Barn af, og 
hvorledes jeg havde fået det fordoblet og tydet tilbage i Paludan-Mullers skønne Digt:

Da synker hen i Dvale Hver Drøm vi stige så ; Den store Sandheds Tale Vi kan igen forstå. Vi kan igen 
fornemme Den Kraft, vi bæres af, Den skjulte åndestemme, Hvis Røst os Tanker gav.

Jeg fik ved at mindes alt dette en Fornemmelse af, hvor-meget der i den Voksnes både Tanker og 
Handlinger bunder i Barndoms stærke Indtryk, og jeg fik Lyst til for mit eget Vedkommende at søge at 
klare mig dette og meget andet. Sligt er farligt for en gammel Forfatter, der er let at lokke. Jeg begyndte at
nedskrive mine Erindringer.

Men skønt denne Syssel interesserede mig, så havde den dog ingen rigtig Art. Den blev oftere afbrudt, 
men af vidt forskellige Grunde. Undertiden blev jeg træt, næsten kvalm af at tænke og tale så meget om 
mig selv. Og søgte jeg at undgå dette ved at tale om andet og andre, kunde det hele forekomme mig at 
ligne hvad jeg ofte som Barn havde set falbudt hos Kagekoner: en tør Pind med påbundne Kirsebær, hvor 
jeg nu selv var Pinden.

Og da så de store ydre Begivenheder 1914 brød ud over Europa og hele Verden, sank denne min 
Beskæftigelse i mine egne Øjne ned til en latterlig, næsten formastelig Ubetydelighed. Som voksen dansk 
Tilskuer gøs jeg ved Synet af dette Tilbageskridt og Sammenbrud i århundreders indvundne Kultur, disse 
vilde løsslupne Urkræfter, der brødes om Magten og Sejren. Og vovede jeg stundom at se spejdende frem 
efter Stridens fjærne mulige Udfald, så forfærdedes jeg ofte ved at skimte mit Fædrelands Undergang og 
mit Folks Udslettelse under en fremmed Magthæl.

Men forsøgte jeg netop under alt dette af og til at ty bort til mit eget lille beskedne Arbejde og finde Ly i 
min Erindrings stille Have, så var også her alt forandret. Haven var ikke længer min, men fyldtes af en 
Flok af Skikkelser, der uden Hensyn til mig, højt regnet med et flygtigt Nik, tydeligt nok samledes her af 
helt andre Grunde. Jeg troede at kunne genkende enkelte af dem, mente at se Rahbek og hans Hustru, 
Oehlenschläger, Heiberg, Ingemann, Grundtvig, ja selv Hans Christian Ørsted syntes at være kommen 
herover fra sin Bolig på Fasangården, og Hauch fra Frederiksberg Slot. Selv i „Gyden" udenfor Haven 
kom der Skikkelser af næste Slægtled tilsyne, standsede deres Gang og så ind. Alle forekom de mig at 
have et alvorligt Udtryk og rette et vemodigt opmærksomt Blik op til Toppen af Poplerne, til det uklare 
Vækstskud deroppe. Søgte også de Ly herinde under Tidens forfærdelige Uro og Forstyrrelse? Kaldte 
Mindet også dem ligesom mig til en Plet, de havde haft kær? — Men et underligt Selskab var det i hvert 
Fald, når man ønskede at være alene og i Ro.

Men så en Dag, da jeg sad på Bænken under Solteltet og måske var falden lidt i Blund, gik det langt 
videre. Med eet kom ned fra Valbybakke gennem Havelågen den besynderligste Skikkelse og stilede lige 
hen imod mig. Han var, syntes mig, i Oldtids Dragt, men lige ubestemmelig i hele sin Tilsyneladelse, på 
engang utydelig og klar, tågelet og lysende. Han slog mig udenvidere på Skulderen og sagde: „Nu har du 
sovet længe nok, vågn nu og hør, hvad jeg siger dig." Jeg rejste mig lidt betuttet og sagde: „Må jeg 
spørge, hvem jeg taler med?" Han svarede: „Jeg dyrkedes tidligere som Solgud her på Solbjerg, mit Alter 



stod der oppe ved Bjerregård. Men siden har jeg aflagt Gudetitlen og er nu kun Vækstinspektør i Norden 
og sørger for dens Trivsel. Men alt dette forstår du ikke, førend du er bleven en tusind år ældre."

Under almindelige Forhold vilde jeg have antaget Manden for sindssvag, og jeg så vistnok uvilkårligt til 
Lågen for at se, hvordan han var kommen ind. Den stod lukket og aflåset som sædvanlig. Men der var 
samtidigt noget så tillidvækkende og ærefrygtindgydende ved ham, så mildt og lyst et Udtryk og et 
forstående Smil, som f. Eks. da han kaldte sig Vækstinspektør, at jeg helt gav mig hen og betagen, næsten
med Andagt lyttede til hans Tale.

„Du er nedslået og mistrøstig over den Tid, du oplever. Men vær ikke bedrøvet, det er ikke alt af det ilde. 
Husk hvad du selv har skrevet om „Renæssancen" og den Varmebølge af større Livsmod og Kraft, der 
dengang strøg hen over Menneskesindene. Noget lignende har gentaget sig nu. Du ser kun Uhyggen deri 
ved Krigen og dens Rædsler. Men I Mennesker er kun Børn endnu, der hvergang de får et Lysbud og et 
varmere Mod, straks skal lege med Krudt og Ild og prøve indbyrdes, hvem der er den stærkeste. Det 
gjorde I tre nordiske Drenge også, jeg seer endnu Karl Gustav stående her-på mit gamle Solbjerg, truende 
København. Nå, siden da er I vel bleven lidt fornuftigere.

Men se bagved Krigen og dens Rædsler og skeln Lysbudet dér! Aldrig har Europa set en sådan Sum af 
Virkemod, Kærlighed til Fædreland og Villighed til glad at give sit hele Eje, Livet selv, for hvad der er 
Ret og dem de elskede. Men dette er alt kun Genskin af det indre Lysbud, der er bragt dem. Når de nu 
vover sig frejdigt op i Luften, og færdes under Havet, en større Bedrift, end da de første Gang vovede at 
besejle dets Overflade; når de nu i over et århundrede i ædel Kappestrid mellem Folkene med utrættelig 
Mod og indre Glæde har udgrundet Naturens Hemmeligheder, så er det alt kun Udslag af det fælles 
Lysbud, der er bragt til dem alle og har tændt Lys, ikke blot i det Ydre, men i det Indre, i Menneskesind 
og ildnet dets Vækst.

Alt dette kan du kun ane og ingen endnu overse. Intet Folk, intet Menneske tændes ens og på ganske 
samme Vis. Sollyset, det ydre og det indre, falder forskelligt over de forskellige Egne og virker forskelligt
på de mange Slags Jordbund. Det kan svide til Ørk og fremlokke Urskove eller blot lidt fugtigt Mos, alt 
efter Stedet.

I tre nordiske Drenge er ikke blevet draget ind med i Krigens Brand, men har dog derfor ikke været 
Stedbørn ved Lysets Budskab. Jeg har fulgt jer og elsket jer fra Små, oplært jer i at svare til eders 
Jordbund og Vejrlig, undervist hver enkelt i at være nøjsom, døjsom og fornøjet." — Her så jeg vistnok 
lidt spørgende op ved det uvante Ord. Men han smilede blot til mig og sagde: „Ja, det var nok noget for 
dig, det nye Ord der i Skynding slap mig af Munden. Men le nu hurtig af og hør opmærksomt videre. I er 
alle tre glade ved lidt Solskin og enten lattermilde eller villige til at fejre Fest med lidt. Derfor blev jeg 
glad, da jeg så det første tydelige Udtryk for min Opdragelse, dengang l begyndte at fejre Fest for Lyset, 
ikke blot for Sommerens længste Dag ved Midsommertid, men på Vinterens korteste, i Mørke og Slud, i 
Håb om, at Solgudens Hjul nu vendte sig. Julens Fest blev næsten den, I inderligst fejrede, og den blev 
eders eget Kendetegn mellem Folkene.

Jeg har glædet mig indtil nu herover, men jeg har meget at skaffe med at sørge for jer heroppe i det lange 
Tusmørke fra Jul til de lyse Nætter og fra de lyse Nætter til Jul. I den Tid bliver let jer Nøjsomhed til 
Tungsind og Mangel på Livsmod. I bliver let altfor beskedne og glemmer sløvt mig og jer selv. I trænger 
til som Børn at muntres op med Hjemmets Arvesølv i Form af en lysende Rangle.

Jeg har nok at skøtte med at passe alle mine Solbjerge i Norden, thi der er mange flere end dette; ja 
ethvert for Sollyset modtageligt Sind er et lille Solbjerg, hvis Trivsel jeg må tilse. Det Solbjerg, hvorpå vi 
her står, er et af mine ældste, og det har altid ligget mig på Hjerte, men i har stundum været træge til at 
fatte, hvad I har ejet. Det er jer ikke højt og udenlandsk nok.

Hør nu, hvad jeg vil dig! Du skal gå mig tilhånde og lette mig lidt af mit Hverv ved at fortælle dine egne 
Landsmænd og hvem af de to andre Folk, der har Lyst til at høre med, hvad jeg har gjort for Stedet her. 
ikke for at fremhæve just dette, men for at vække Eftertanke og lidt Forståelse af, hvad jeg søger at gøre 
for ethvert Solbjerg, hvad jeg mener dermed og hvorledes jeg bærer mig ad.



Jeg vælger dig hertil, fordi jeg har set dig fra lille herude i mine Haver, mine Marker, min Skov. Jeg veed 
at du kender Stedet fra Barnsben af bedre, end nogen anden nulevende og holder af det. Din Broder, som 
hjalp dig at måle Poplerne, havde været flinkere tif at forstå hvad jeg vil have udført, men ham havde jeg 
Brug for efter Dybbøls Fald. Så har jeg da nøjedes med dig, og usynligt uddannet dig til, hvad du nu skal 
gøre.

Du har tænkt på at skrive dit Levnedsløb. Men du skal ikke selv være Midtpunktet i, hvad der berettes, 
dertil er du for lille. Du har tænkt på at fortsætte din Bog „Livsbelysning" indtil vore Dage; men dertil 
veed du for lidt om andre Folk og Lande. Du skal blot berette om Vækstskudef i Gamle Bakkehus' Popler,
således som det er vokset i de Slægtled, du har hørt dine nærmeste tale om og selv oplevet. Du skal 
fortælle det, således som jeg skal søge at forklare dig, at det er foregået, og hvori du selv kun er en lille 
ubetydelig Del af det hele, ikke stort mere, end da du som Barn var med at måle deres ydre Højde.

Jeg har i Åarhundreder haft denne Plet kær. Da derfor det nye Lysbud og Varmebølgen kom, også over 
Danmark, udvalgte jeg denne Egn og satte de spæde Spirer i Bakkehusets Urtepotte, indtil de kunde 
plantes ud i Friland. Det var gryende Nysyn på de gamle Spørgsmål om Lys og Mørke, Dag og Nat, Liv 
og Død og Himmelstuens Størrelse. Det var voksende Vidsyn, men også Vækst i Sjælenes indre Lys, i 
deres Livsmod og Varme, i deres Forståelse af dem selv og af den Kraft, vi alle bæres af.

Denne Vækst foregik lidt efter lidt i en fælles Udvikling, hvori hver enkelt deltog, men kun lidet forstod 
ud over det lille Lys, som han selv udgjorde. Thi det er fælles menneskeligt Lod, at selv det største Lys 
iblandt jer kun formår at bringe een ny Tanke, den, der farver Flammen i hans Lys, og udgør hans 
Særpræg. Men fælles for alle Lys, store og små, er, at de skal både lyse og varme. Det er forskellig Tro, 
forskelligt Håb, og vidt forskelligt Stof, hvormed de brænder. Det ydre Stof fortæres ved at brænde. Ilden 
farver Tanden sort, kan svide som Sorg og Smerte og bringe Svind i Troen og Håbet. Men Målet er, at, 
inden det hele er nedbrændt, Lyset og Varmen må få tændt Sjælens inderste Del, Spiren til næste 
Tilværelse, den selvlysende Kærlighed. Du kan, når du ser nøje til, stundom ligesom spore denne Funke, 
der er ved at fænge, i et gammelt, rynket, udlevet Ansigt, men med så mildt, godt og lyst et Blik, som ejed
det allerede den indre Ild og lyste Velsignelse.

Alle Lysene på Bakkehus og Solbjerg brændte altså forskelligt, men der var Udvikling i Lysenes Tænding
og indre Udvikling i hvert af dem selv. De dannede en fremskridende Tankegang, hvori de hver især kun 
udgjorde en enkelt Tanke, nogle kun et Bogstav, en Stavelse. Men tilsammen udtrykte de andet og mere 
end nogen enkelt af dem. Det er dette den ånde-lige Udviklings Håndskrift, du skal læse højt ved blot at 
pege på Rækkefølgen. Det er mit Juletræ på Solbjerg, som du skal tænde på ny, så hver, der vil, kan se 
det, glæde sig derved og læse Lysbudet.

Dit Hverv er ikke svært. Du skal blot tænde dem i deres Rækkefølge, så oplyser og forklarer denne sig 
selv. Som en Række af Gadelygter, som Fyr langs Kyster angiver de en Vej, blot at den her, ligesom hver 
enkelt af Flammerne, peger opefter. Der kræves intet stort Lys til at tænde dem; det kan gøres med en lille
Prås som dig, når blot du passer på og ikke springer noget over af dem, du kan nå og kan se. Det vil ikke 
falde dig svært, det er jo den Dont, jeg har øvet dig i, fra du var lille: at finde Lys og glædes derved. Lige 
fra Rahbek og hans Hustru til dem som kom der, — alle dem du så forleden her i Haven, — de der kom 
hertil fra Frederiksberg Slot, Fasangården, Søren Kierkegård du som Barn så herude, og lige over til 
Carlsberg, hvor jeg viste Jacobsen de skjulte Kilder i Bunden og for ikke længe siden lærte Harald 
Høffding, nys ankommen på Solbjergs gamle Marklod, skrive om „den store Humor". Tilslut må du så 
også gerne sætte Resten af din Prås med i Træet.

Men pas een Ting! Tænd Lysene rigtig, så de ikke blot lyser ud efter men ind efter tillige, viser hver 
enkelts Udvikling, hvorledes det blev just til dette Lys, og dets Flamme fik sin Farve."

— Her afbrød jeg og svarede betænkelig: „Det kan jeg ikke. Husk, at jeg er henved 80 år, seer ikke 
længer tydeligt, ryster på Hånden og er sløvet i Tale og Tanke. Hvorfor anmodede Du mig ikke herom, da
jeg endnu var i min Kraft?"

— „Fordi du dengang ikke endnu duede hertil. Det er jo Sans for indre Udvikling der kræves. Men siden 



da har du af egen Erfaring lært, at den fortsættes lige til det sidste, og at det tilsyneladende største Tab kan
udvikle sig til den største Glæde. Og frygt ikke for, hvad du skal se og finde. Ikke andet, end hvad du selv
har følt og tænkt før om de samme. Du talte jo for lidt siden om dit stærke Indtryk som ung af Paludan-
Mullers Digt om Stjernehimlen. Hvad du tænkte dengang, var jo hans Tanker, der blev til dine. Tanker 
tændes ved at tænkes. Som Menneske forstår du endnu ikke fuldt deres Væsen. De længes efter at tændes 
påny; give Lys, give Varme. Alt, hvad et Folk fra Barn af har følt og tænkt, stiger endnu som Saft i et Træ
usynligt i dets Indre. Fortids Tanker vil tændes som Spirer, som Håb og som Forsæt; de vil ud, genfødes i 
andre, vække Liv, vække Glæde. De er som Eksempler, der kræver Genblink, de vokse just i Styrke ved 
at meddeles og spredes. Husk på hvad en af dine jævnaldrende sandt har sagt:

Alle gode Tanker de kan slet ikke dø,

Før endnu bedre Tanker er spiret af deres Frø.

Frygt derfor ikke. Det er ikke dig der skal skabe Tankerne. Det er dem, der skaber dig. De tænder sig selv,
så såre blot en glad, en søgende Hu anslår dem. Som et usynligt Lysnet drages de af alle dem, der fordum 
har tænkt dem og har eder kær, som et Lysdræt går de hen over Sindene. Det syner for os, der kan se det, 
som et Kornmod over de svangre Vipper i Høst og dufter skønnere end noget Træ der blomstrer. Jeg selv 
hjælper med, så meget jeg formår, og slige Stunder er den rige Løn for mit Arbejde. Thi det er 
Kærligheds skønne Fiskedræt, der foregår og udgør Vækstens Kærne. I Mennesker ser og hører kun 
Begyndelsen. Først lærer alle Mødrene deres Børn Modersmålets Ord. Men så tager usynlige Magter fat 
og forvandler Ordene til Tanker i de Unge. Slægt efter Slægt drager og vokser, med alle henfarne Slægter 
i Følge, hvert Folk gennem Tankerne opad mod Lyset, hvorfra de stammer.

Skønt du endnu ikke fatter, hvad jeg her har sagt dig, vil du dog kunne forstå så meget, at du ikke er ene 
og at det kun er lidet, der kræves af dig. Dette består kun i at være, hvad du er i Forvejen: Lysseer og at 
være villig til at hjælpe med. Du har ikke andet at gøre end naturlig og ærlig at fortælle, hvad du kan se 
af, hvad der er foregået, hvor Lysene sidder og hvordan Lys og Tanker forekommer dig at være blevne til,
være voksede og blevne tændte, og med hvilken Flamme du synes de lyser. Fortæl det så godt du kan og 
på din egen Måde — hverken Roman, Eventyr, Filosofi, Historie, Hverdagssnak, Alvor eller Spøg alene, 
men lidt af hvert — og så langstrakt, at Folk kan gå til og fra, skøtte deres Gerning, passe Huset og give 
Hestene Foder, uden at du er kommen altfor langt videre, når de vender tilbage, men de tilfreds kan 
fornemme, at Tankerne kræver Tid til at vokse."

Her skottede jeg op til nam for at se, om han spøgte, men han fortsatte uforstyrret:

„Hertil vil vel nu være kommet, at du med Alderen er bleven end mere bred og forfalden til Gentagelser, 
men tillige glemsom, så at du om det samme siger noget andet, end du sagde før. Det gør intet, kære; en 
Sandhed kan ikke gentages for tidt, og en Sag bør ses fra flere Sider. Netop dine Ufuldkommenheder vil 
være din Styrke. Folk af alle Slags vil kunne få Lyst til at høre lidt af, hvad du fortæller, og måske deraf 
selv få tilført en Tanke, der tilsyneladende tilfældigt tænder Lys i dem. Og hvad mere er, netop din 
Ufuldkommenhed vil bidrage til, at dit Eksempel vil smitte og vække Lyst hos dem, der kan, til at gøre 
det bedre end du.

Men til Løn for din Hjælp, når du yder den så godt du kan og villigt, vil jeg hjælpe dig igen, så at du ikke 
trættes derved. Og hvad mere er, jeg vil skænke dig den rigeste menneskelige Lykke: at føle Arbejdets 
Glæde, Forsmagen på Kærlighedens Trang og Lysets Mål: at forme, frembringe, skabe.

Så, nu har jeg sagt, hvad jeg vilde dig, og jeg kan se, at du har hørt efter. Nu gælder det blot om at udføre 
Hvervet. Du kan huske det altsammen på det uvante Ord, som jeg i Spøg, men med Flid brugte, da jeg 
forklarede dig mit eget Hverv: at lære jer heroppe at være nøjsom, døjsom og fornøjet. Jeg anmodede dig 
om at hjælpe mig dermed. Nu deler vi det lige imellem os: Jeg var nøjsom og døjsom, da jeg valgte dig 
hertil. Gør mig nu også fornøjet."

Hermed så han på mig med et venligt Smil, klappede mig på Skulderen og forsvandt.



Derpå vågnede jeg.

Det var det mærkeligste Møde, jeg nogensinde har haft, og denne Solgud emeritus, fortiden 
Vækstinspektør i Skandinavien, det ejendommeligste Væsen, jeg nogensinde har været sammen med. Og 
jeg veed jo ikke engang ret, om det var i Drømme eller i vågen Tilstand, det foregik. Men han betog mig, 
fortryllede mig. jeg lystrede også og tog straks fat på Arbejdet. Jeg tænkte med Rette som så: i min Alder 
er der ingen Tid at spilde.

Det var i Januar 1918, jeg begyndte, og siden da har jeg arbejdet uafbrudt derpå, ofret det al den Tid og 
Kraft, jeg formåede, uden nogensinde at blive træt. Han har holdt sit Løfte, det må jeg lade ham, jeg har 
aldrig følt Træthed, end ikke ved at måtte forandre og skrive om, men nydt en Glæde ved Arbejdets 
Udførelse som ingensinde før. Bogen er jo heller ikke helt min som de tidligere. Jeg er til en vis Grad 
uden Ansvar og føler mig som Bedstefar til den. Jeg tilstår, at jeg ikke har været fri for at forkæle den.

Dette har især ytret sig i, at jeg har ladet den have sin Frispas og tumle sig frit omkring i alle Slags 
Forhold og ikke altid passe Klokkeslet. Især i dens Barneår, det første Bind, har den fået Lov til at færdes 
vel længe hos Rahbeks på Bakkehus og gå ud og ind hos dem og dem, der kom der. Det er jo sundt for 
sådan et lille Væsen at leve sig langsomt ind i Forholdene, ligesom selv blive opmærksom på og søge at 
forstå de store Spørgsmål: Lys og Mørke, Liv og Død, Vækst og Dvale, hvorom det drejer sig.

I andet Bind går den lille i Skole hos Danmarks Digtere, lærer deres Vers at kende og huske, blive 
Lysenes Rækkefølge var og Udviklingen i de enkelte Lys' Tilbliven og Farveskær.

Således udlært går den lille Lysseer derpå i tredje Bind til Præsten hos Søren Kierkegård. Det er en 
grundig Undervisning, thi den Unge bør lære at skelne bestemt mellem Lyssind og Tungsind, både i det, 
der sees, og hos den, der seer det.

Omtrent så vidt er jeg nået. Tilbage står så endnu kun fjerde Bind, hvor den unge af mig skal lære om min
egen Samtid og dens Lysskær. Jeg frygter for, at uet vil blive en lidt ensidig Undervisning, thi jeg veed jo 
egentlig kun, hvorledes det sete har spejlet sig i mit eget Lyssind. Men, Herregud, lad så andre lære 
mørkt. Jeg kan jo kun lære fra mig, hvad Livet har vist mig. Jeg vil ikke lære den unge noget ondt. Efter 
min Mening er Livets Bog for enhver bestemt til at ende godt. Når det ikke altid synes så, må det komme 
af, at vi endnu ikke kender mer end Begyndelsen. Men måske bliver jeg lovlig forhindret i at kunne 
udvikle dette nærmere for den unge. I så Fald håber jeg, at Lyssynet må være kommet så stærkt frem ved 
de tre første Binds Undervisning, at Fremskinnet deraf delvis vil kunne oplyse og ligesom opelske 
Trækkene i Resten.

Selvfølgelig svarer denne Bog og dens Fortsættelse kun i ringe Grad til, hvad Vækstinspektøren har 
kunnet ønske. Og jeg bærer Ansvaret for alle dens Mangler. Men en Olding kan nu ifølge Sagens Natur, 
hvor megen Hjælp han end monne have fået af Vedkommende, ikke skrive en sådan Bog, uden at dens 
Mangler blive iøjnefaldende. Men den er ærligt skrevet. Den er ensidig og begrænset, fordi jeg ikke har 
fortalt mere end, hvad jeg selv har kunnet overse, selv har følt og tænkt. Den har ikke til Hensigt at 
angribe nogen anderledes tænkende, den går tværtimod ud fra, at hver enkelt ser på Livets store 
Spørgsmål på sin egen særlige Vis.

Men jeg håber at den vil kunne gøre nogen Gavn, ved hist og her at vække Livsmod og Lyssyn hos 
Landsmænd, hvis Sind under vort ustadige, kølige Klima har lidt under Savn af Sol. Gråvejr, Skygge af 
Fjeld eller dybe Skove, kan let, især i det lange Vintermørke, gøre Sindene enten altfor vege og blege, 
eller altfor hårde og tunge. De trænger til Lys og Varme. — ja mere har jeg ikke at sige. Nu får Bogen at 
tale selv.

Men idet jeg skilles fra den lille, der endnu ikke udvoksen skal vandre alene afsted ud i Verden, gribes jeg
af en vemodig Følelse ved Tanken om, at dens gode Dage nu måske er til Ende, hvor den kun vakte 
Glæde, blev forkælet og kun venligt rettet på, og sov trygt hver Nat i min Bordskuffe. Nu skal den ud og 
måske lide ilde. Holde den tilbage hverken kan eller vil jeg. Men jeg må have Lov til som andre gamle 
ved Afsked at medgive den som Middel mod Hjemve et Par gode Råd.



Jeg siger da til den: Vov dig ikke udenfor Norden, thi kun der forstår man dine Ord og deres Indhold. Vær
beskeden og venlig, hvor du kommer frem. Og træffer du Venner, høje eller lave, så ret dig efter dem, sid 
tålmodig og småsnak med enhver, der ønsker det. Jag ikke efter fuld Forståelse, det er en sjælden Vare. 
Og et taknemligt Håndtryk, et nytændt Håb, en varlig Puslen om et beskedent Forsæt, en troligt 
skærmende Hånd mod Træk og Slud om et ringe Lys er ofte måske den rigeste Tak.

Svar ikke, når nogen laster dig, hvad enten han virkelig har læst dig eller kun læst om dig. Dril og tirr 
ikke! Men bliv heller ikke fortrydelig over det sagte. Husk, at alles Meninger om hvad der er på Tale, 
stritte mod hverandre, stive og sikre som Stregerne hele Kompasset rundt. De er fødte Modstandere, selv 
om de alle mødes i eet. Nålen bevæger sig søgende over dem. Men selv den veed ikke Besked om, 
hvorfra Vinden, vi alle, Tankerne, Lyset kommer, eller hvorhen det går.

Ler nogen ad dig, så le i dit stille Sind med. Selv om de gør Nar ad dig, og du ved et Tilfælde eller med 
Hensigt får høre en sige: „Det var den lille Hr. Nøjsom, Døjsom og Selvfornøjet," og den anden svare: 
„Han er vigtig og strutter af Forfængelighed, han ønsker Rang i første Klasse med Titel „de Solstråle", så 
lad dig ikke anfægte, men le med. Men tænk ved dig selv: Du må gerne begynde med at le ad mig, når du 
blot ender med at kunne le ad dig selv. Thi det er en naturlig Form for åndeiig Sundhed og Lyssyn i 
Norden.

Her blev jeg afbrudt. Jeg vilde sikkert have sagt mere og måske bedre. Men pludselig fløj den lille mig 
om Halsen, lo og sagde „Farvel! nu er jeg vist fuldkommen, du kan kende det på, at jeg kan le både ad 
Bedstefader og ad mig selv!" — Og væk var han.

Det var en uventet Afbrydelse. Jeg vilde naturligvis til Afsked have sagt ham, at jeg nok skulde være i 
Tankerne hos ham, og hvis jeg levede, sende efter ham, såsnart jeg kunde, hvad han manglede i at blive 
fuldvoksen. Det fik han nu ikke hørt, og måske knap heller, hvad jeg sagde, for han havde så travlt med at
komme afsted. Nå ja, jeg husker det samme, fra da jeg var ung. Mennesker vil ligesom Bøger, så såre de 
ser deres Snit, gerne komme ud, af sted, prøve deres Vinger, leve.

Ja nu beder jeg muligt Tilstedeværende undskylde, at også jeg forsvinder og går ind til mit Arbejde. Min 
Tid er knap, og jeg vilde gerne efterkomme mit Løfte at tænke på den lille og hans Tøj til at vokse i.

(Troels-Lund går. Scenen forandres. Bogen begynder.)

FØRSTE BOG

1. Bakkehus og Solbjerg.

Der lå to høje Bakker, eller som de i gamle Dage kaldtes: Bjerge, hvor Østsjællands Kyst og Amager med
kun en lille Ø imellem sig kommer hinanden ganske nær. De to Bjerge var de første, der havde stukket 
Hovederne op, da denne Del af Danmark dukkede frem af Havet. Senere lå de med sid Jord, åer og 
Småsøer mellem sig og holdt Vagt ud imod Øresund og Kalvebodstrand.

Det ene Bjerg, Bispebjerg som det nu kaldtes efter Bispen i Roskilde, holdt især Vagt over det lille 
Fiskerleje „Havn" nede på Sjællandspynten. Kom her Fjender for at øve Strandhug, var Bispens Folk på 
Bjerget straks rede til at ile Fiskerne til Hjælp.

Det andet Bjerg var ældre af Navn end selve Bispens. Det kaldtes Solbjerg fra den Tid, da man dyrkede 
Solen her, og Solgudens Alter og Helligdom stod oppe på dets Top i Nærheden af, hvor endnu 
Bjerregården (Bjergegården) minder om, at Helligdommen lå. Heroppe holdt Solguden selv Vagt. Mod 
Søsiden lå hans Bjerg fredet som intet andet, med Sø og Land og atter Sø foran sig som Dække. Mod 
Skråningen ned mod „Havn" søgte hver Morgen Solens første Stråler, og siden lå Bjerget solbadet med 
Siden mod Syd den lange Dag igennem. Intet Under at Bjergegården fik en yngre Nabo, Bakkegården, og



at alting trivedes, lige fra de gule Marker deroppe ned til de grønne Enge ved Kalvebodstrand. Det var, 
som alt var mildere her. Selv Blæsten lunedes og blev blid, når den fra Øresund til Køgebugt strøg Genvej
langs med Solbjergs Side.

Og Bisperne vedblev troligt at vogte Fiskerlejet Havn. En af dem, Biskop Absalon, bygged tilsidst en 
Borg til Værn på Øen mellem Sjælland og Amager. Havn voksede sig stor, den blev til København, til 
Kongens København og Landets Hovedstad.

Og Solguden vedblev at frede sit Bjerg og signe dets Trivsel. Snart strakte sig tydeligt nok en Landevej 
fra Havnebyen opad

 

Fig. 2. Frederiksberg Slot og Have. 1718. Efter Stik af I. A. Corvinus efter C. Marselius' Tegning.

dets Side lige fra Forstadens sidste Hus, „Sortehest" som det kaldtes, op forbi både Bakkegård og 
Bjergegård og videre langt bort ad Køge til. En trælsom Vej for agende. Man trængte til en Tår 01 og en 
Bid Brød, når man drog til Bys og var kommen over den høje Bakke. Og man trængte til en ny Tår og en 
Bid Brød igen, når man på Hjemvejen atter skulde over Bakken. Trangen blev stillet. Der rejste sig et lille
Hus på Skråningen til venstre ved Vejen, når man kom oppe fra. Der kunde man få alt, hvad Hjertet 
begærede. Denne lille Smugkro var — hvis Sagnet har Ret — det ældste „Bakkehus".

Men også større Sorger så Solguden mildt til og slukte. Der kom Ufredstid i Landet. Fjendens Hær 
rykkede frem mod Hovedstaden og gjorde Holdt på Solbjerg, hvorfra han kunde overse den hele By. Da 
slog med eet slikkende Luer op af Forstædernes Huse, som Beboerne selv havde stukket i Brand for at 
berøve Fjenden Ly. Og Solguden rørte den fjendtlige Konges Hjerte, så at han bevæget ved Synet opgav 
sin Plan straks at storme og bestemte sig til Belejring. Herved vandt Staden to kostbare Døgn til at højne 
Voldene og dybe Gravene. Landet blev reddet.

Atter blæste Fredens milde Luftning over Danmark. Kongen inde i København begyndte at længes. Thi 
selv om man var Konge og boede i et Slot derinde, kunde man få Lyst til at bo lidt udenfor og ånde 
Landluft. Han havde Valget mellem de to Bjerge, Bispebjerg og Solbjerg. Bispebjerg lå smukt omkranset 
af Lersøen, Emdrup- og Utterslev-Sø. Han valgte dog Solbjerg, der var større. Først byggedes der ligesom
Forsøgs-slotte til Prinser og Prinsesser derude. Til Slut byggedes det rigtige Slot (Fig. 2). Selvfølgelig 
måtte Solguden vige for den enevældige Konge. Slottets Navn blev ikke Solbjerg, men Frederiksberg. Et 
Spørgsmål også, om ikke Kongen nu i få år gjorde mere for Bjerget end Solguden i al sin Tid. Det 
prægtige Slot blev opført, og to storartede Haver anlagt. En mod Nord, „Frederiksberg Have" (Fig. 3), der



strakte sig lige over til den gamle Kongevej til Roskilde, fuld af Springvand og Lysthuse og med en bred 
Opkørsels-Allé lige ned til Værnedamsvejen og Vesterbro. En anden stor Have anlagdes mod Syd og 
kaldtes „Søndermarken", hvor snart snildt klippede Lindealléer i Række tog Opstilling, hvor Karl Gustavs
Hær havde stået, og Eg og Bøg slog Kreds om Højen ud mod Kalvebodstrand og Køgebugt, hvor engang 
Solgudens eget Alter havde haft sin Plads.

At intet var umuligt, når den enevældige Konge bød, viste sig måske tydeligst for de omboende, da en Vej
blev anlagt fra Sortehest op over Solbjergs Ryg til det nye Slot og fortsattes

 

Fig. 3. Indgangen til Frederiksberg Have 1780. Tegnet og stukket i Kobber af Schule.

ned ad den anden Side ud ad Roskilde til. En halsbrækkende Vej for Bøndervogne, men en stolt Prøve på,
hvorfor man kørte med fire eller seks og havde Forrider. I hvert Fald den eneste Kørevej op til Slottet. Thi
at køre gennem Haven derop ad den stejle Slotsbakke var dog for voveligt. Som for at signe den nye Vej 
sloges der Kors på den, idet en anden ny Vej — Pilealléen som den kom til at hedde — anlagdes fra 
Valby Bakke langs Søndermarken og Frederiksberg Have ned over Frederiksberg Runddel og videre til 
Falkoneralléen.

Medens Frederiksberg Slot således lagde Beslag på næsten hele Solbjergs Ryg og Flanker, lyste dog 
Småglimt af den kongelige Nåde også lidt videre ud til Siden. Smugkroen ved den gamle Vej op over 
Bakken, det gamle Bakkehus, begyndte at blive ærgerrig: Det fik en ny Bygning (1692). En Borger i 
København havde købt det og vilde selv bo derude om Sommeren. At han ikke derfor agtede at opgive 
Stedets gamle Indtægt, synes at fremgå af, at han selv var Brændevinsbrænder. Efter ham købtes 
Bakkehus af en kongelig Overberider, der op-nåede den kongelige Nådesbevisning at måtte holde Kro 
deri, og brygge øl og brænde Brændevin til Forbrug af Stedets Gæster. Hermed var med eet hele 
Bakkehus' tvivlsomme Fortid udslettet. Det var hævet op til hæderlig Værdighed som kongelig Kro.

Men efter denne første Kroejer solgtes Bakkehus til Kaptajn Bülow i Livgarden og af denne atter til 
Statsminister Grev Johan Ludvig Holstein-Ledreborg (Fig.4). Det gamle Sted syntes at være grebet af 
Højhedsvanvid, der måtte ende enten i Himmerig eller i Muddergrøften.

Det blev til lidt af hvert. Men foreløbig gik det fremdeles opefter. Statsministeren havde naturligvis ikke 
tænkt sig at drive Kro, men tværtimod at anvende Bygningerne, som var det eneste, han havde købt, da 
Grunden var Kongens, til at bevæge denne til at yde ham en stor Nådesbevisning. Det gik som håbet. 
Kongen syntes godt om sin ypperste Tjeners smukke Tanke-, At ville bygge sig en Bolig tæt ved sin 
Herres Slot for altid at kunne være i Nærheden og til Rede. Hans Majestæt skænkede ham til Løn herfor 



en fyrstelig Gave i Form af omliggende Jorder, så at han kunde indrette sig en Lystgård. Det nye Område 
udgjorde hele Trekanten mellem den gamle Køgevej fra Sortehest op til Valbybakke, Pilealléen og den 
nyanlagte Vej op til Frederiksberg Slot. Det beskedne Bakkehus ophøjedes til „Gård", Kroen blev til 
Kammergave og Herresæde.

Grev Holstein begyndte på Anlæget af den nye Gård. En stor Have langs med Køgevejen blev afstukken 
og påbegyndt. Heri blev gravet en firkantet Dam med en lille 0 i, ud for den Fløj af det gamle Bakkehus, 
hvor Hovedbygningen skulde ligge. Et Orangerihus med Laurbærtræer i Baljer og Potter blev opført, og 
en Allé anlagt (den nuværende Rahbeks Allé), der skulde svinge ud fra den nye Vej til Frederiksberg Slot 
og føre over den vordende Lystgårds samtlige Jorder til dens Hovedbygning.

Det var altsammen noget, men dog ikke meget. Især når man betænker, at det tog en halv Snes år. Den 
hem-mende Grund var uden Tvivl, at Kongen omtrent samtidigt havde vist sin afholdte Tjener en endnu 
større Gunstbevisning ved at gøre hans tidligere indkøbte Landejendomme Lejregård og flere til et 
Lensgrevskab Ledreborg.

Her byggede nu Besidderen en smuk Hovedbygning, indrettede en prægtig Have med Alléer,* Statuer, 
Springvand og Vandfald. Alt dette tog hans Tid og hans Penge og lå ham selv nærmere end Gamle 
Bakkehus. Dette fik nøjes med en Dam, et Drivhus og nogle tilsidesatte Laurbærtræer i Potter. Han døde 
1763. Samme år solgte Sønnen Grev Christian Holstein Bakkehuset og dets Jorder for 5000 Rigsdaler. 
Det var jo Kongens smukke Tanke, der havde givet Kongegaven sin største Værd. Og denne blev ligesom
mere synlig ved at omsættes i ren Mønt.

Køberen af Bakkehuset var den kongelige Bygningsinspektør

Fig. 4. Greve Johan Ludvig Holstein-Ledreborg Efter Maleri i Universitetets Konsistorium

Conradi. Han var et Geni med vidtfavnende gode Ideer. Datiden havde, sålidt som han selv, noget 
Enkeltudtryk for, hvad han mente. Nutiden vilde vel kalde det et første Klasses Hotel med lidt afsides 
Kælderstue for Kuskene, komfortable Enkeltværelser eller Suiter af sådanne for velhavende Gæster, der 
ønskede at nyde Stedets Skønhed, og særskilte elegante Villaer med Park, Stald og Udhuse for 
Millionærer og andre, der enten i Embeds Medfør eller af Forfængelighed ønskede at bo i Kongens 
Nærhed.

Conradi begyndte på Udførelsen af sin Plan fra begge Ledder. Han fik den fordums Krobevilling fornyet. 
Samtidigt søgte han og opnåede virkelig at få ansete Mænd fra København til at bo i Sidelængerne som 
Sommergæster. Men den stolteste Del af Planen kom dog først frem, da han vovede at udskille hele 



Grunden langs Pilealléen — den ene Side af hans samlede Ejendoms Trekant — og her anlægge en smuk 
Have med en lang Allé. Øverst på Bakkens Top opførte han en virkelig smagfuld to Etages Bygning i 
Tidens Stil, med intet sparet i Udstyr: To store Sidelænger til Betjening, Vognskur og Stald og en 
allerkæreste Indkørsel fra Bakkens Top, hvor man ad brolagt Vej gennem et nydeligt, kniplingsfint Stakit 
svingede ind på en rummelig Gårdsplads med en Græsplæne, prydet med en stor forgyldt Solskive i 
Midten. Fra alle Værelser var en herlig Udsigt enten over Marker, Kalvebodstrand, Amager og langt ud 
over Sundet, eller mod Haven ud over Pileallé mod Søndermarkens Linde og hvidtblomstrende høje 
Kastanietræer.

Denne Ejendom, hvoraf Conradi med Rette havde Ære, kaldte han for „Ny Bakkehus". Den synes 
imidlertid at være bleven en af Grundene til hans Fald. Han havde rimeligvis forbygget sig på den, og 
samtidigt indtørredes en af de solideste Kilder til Indtægt for ham, idet den nye Vej til Valby ad den 
forlængede Vesterbro og Pilealléen nu toges i Brug, medens den gamle Vej fra Sortehest op forbi Gamle 
Bakkehus blev nedlagt. Hermed bortfaldt Færdselen forbi Kroen i Gamle Bakkehus og dermed dens 
Indtægt. Alle tørstige Sjæle søgte nu til den fine ny-bygte Kro „Slotskroen", der lå i de to nye 
Færdselsårers Skæringspunkt. Det var kun en tarvelig Erstatning, at Conradi nu for en billig Penge kunde 
købe og inddrage i sin Ejendoms Trekant den nedlagte gamle Vej fra Sortehest til Valbybakke. Der var 
ingen Balance mere i hans Status. Tværtimod et pyra-midalsk Misforhold. Det ene Passerben ud mod Syd
visnede hen og blev næsten lamt. Det andet Passerben mod Pilealléen svulmede af Blodtilløb og Udgifter.
Der var intet andet for.

Da han ikke kunde holde det gående længer, måtte han gå fallit og skille sig ved det hele. Han døde kort 
efter.

Der holdtes nu Auktion 1777 over det samlede Virvar, og dette faldt fra hinanden i sine to modsatte 
Bestanddele. Gamle Bakkehus med alle Jordene solgtes til Forpagteren på For-håbningsholm, Karl 
Ording, der agtede selv at drive Markerne og udleje Huset til Sommergæster. Noget lignende tænkte vel 
hans Svoger, der senere købte det af ham. Han skilte sig dog snart igen ved det og solgte det til den nye 
unge Vært i Slotskroen, Johannes Orm. Denne betalte det godt, idet han gav 6000 Rigsdaler for det, 
uagtet jo nu siden Auktionen 1777 hele Stykket langs Pilealléen, det nye Bakkehus, ikke længer hørte 
dertil. Hans Plan var imidlertid den at få mere ud af Gamle Bakkehus ved at gøre det delvis til et Slags 
Sommer pensionat. Ugifte Beboere kunde jo fremtidig spise til Middag hos ham i Slotskroen, eller hele 
Familjer få ved et Bud, der stak over Markstien derop, Maden bragt over til Bakkehuset. På denne Plan 
giftede han sig året efter (1785).

Helt anderledes var det gået med Ny Bakkehus efter Auktionen 1777. Det var blevet købt af den bekendte
kongelige Livlæge, Konferensråd Johan Just v. Berger, som Grev Bernstorff i sin Tid havde indkaldt her 
til Danmark. I hans smukke og gæstfri Sommerhjem på Ny Bakkehus samledes snart Arveprins Frederik 
og Arveprinsesse Sofie, de unge Hertuger af Augustenborg, de udenlandske Gesandter, Familierne 
Bernstorff, Reventlow, Schimmelmann og Stolberg. Fra den store Sal med Udsigt til begge Sider genlød 
det af Munterhed, og når allerede i Juli Måned Mørket begyndte vel tidligt at falde på, tændtes den 
festlige Lysekrone, der spejlede sig i den høje, blankt polerede Kobberkakkelovn med Søjlebundtet af 
Rør. I den musikalske Kres, hvor Faderen og den unge smukke Datter dannede Midtpunkt, begyndte snart
Musiken, så Lys og Toner fra de åbne Vinduer på første Sal strømmede ud over den undrende Egn.

Stakkels Gamle Bakkehus! Alt dette havde du drømt om at skulle huse, dengang da Statsminister Grev 
Holstein købte dig, og Kongen selv gav Jord til dig som Lystgård og Herresæde. Og nu lå du dernede tavs
og lyttende i Mulmet. Ned ad Bakke. Ikke så meget engang, som det du dog fordum med Ære havde 
været, en hæderlig Kro. Nej, nu blot en Filial af en anden Kro, en Skurevidsk for Slotskroen. Stakkels 
gamle Bakkehus, vist havde du Grund til at græmme dig.

Og dog var der Håb endnu, Mulighed for kommende Storhed også for dig, selv om du ikke øjnede den, så
vidt forskellig fra den Glans, du havde drømt om. Når Lys og Toner og Fester deroppe forlængst var 
glemt, skulde dit Navn mindes endnu som Hjemsted for en anden Art Kres, beskednere vel, men 
betydningsfuld som hin. Kun ved dit Navn skulde det bevares, at der også engang havde været et „Ny 
Bakkehus", opkaldt efter dig.



Det var en løjerlig En, den nye Ejer, Johannes Orm, Værten i Slotskroen. Det var i hvert Fald ikke nogen 
almindelig Værtshusholder, hverken hvad Fortid, Giftermål eller Adfærd angik. Han var Student og 
havde studeret til „store Filologicum" sammen med Peter Andreas Heiberg og Knud Lyne Rahbek. Men 
han faldt fra, syslede med alt muligt, indtil han endelig søgte at blive fornuftig for at kunne holde Bryllup 
med sin Forlovede, den „ejegode" Birgitte Helene, en Datter af Sorenskriver Paus i Norge. Rimeligvis 
ved gode Forbindelser fik han Forpagtningen af Slotskroen, havde Dristighed nok til 1784 at købe 
Bakkehuset for 6000 Rdlr. og holdt 1785 Bryllup med sin Birgitte.

Det er ikke usandsynligt, at den, der har givet ham Mod på denne Handel, var hans fordums Studiefælle 
Knud Lyne Rahbek, der kendte Bakkehus og elskede det. Allerede 1780 havde han en Sommer boet 
derude, hidlokket af sin et Par år ældre Ven, Digteren Pram. Det var ikke just Husets fornemste Værelser, 
de beboede. En velvoksen Mand kunde ikke stå oprejst i dem. Pram lagde sig, fortælles der, på Ryggen på
Gulvet for dog at få lidt højt til Loftet. Men begge var de begejstrede over Stedets Skønhed, denne 
Blanding af vid Udsigt, frodige Marker, skyggefulde Haver og Skove, frit Udsyn over By, Sø og Land. 
Her fandt Rahbek, som han udtrykte sig, „det sande Land (rus verum), som hans Hjerte så ideligt sukkede
efter". Begge var de ivrige Tilhængere af Tidens nye Løsen, Naturbegejstring. Selv om de ikke, som 
Prams formående Velynder, Grev Schimmelmann, kunde anskaffe sig et „Sølyst", så kunde de sværme 
med Rousseau's „Emil" og som Pram digte „Emilies Kilde".

3. Knud Lyhne Rahbek

Næppe havde Johannes Orm ægtet Birgitte, førend Stedets og Ejerens gamle Ven, Knud Lyne Rahbek, 
straks meldte sig og lejede sig ind. Først for Sommeren 1786, året efter for bestandigt, Sommer og Vinter.
„Lejede" — for så vidt dette betyder et Dobbeltforhold, en Betaler og en Modtager, — må ikke tages 
altfor bogstaveligt. Orm var en human Mand, der ikke mindede om Lejen, Og det var derhos en af de 
mange skønne Sider ved Bakkehus' henrivende Natur, at Naturen her selv viftede Kreditorerne væk. 
Vinterhalvåret igennem i det mindste skulde ingen af de Plageånder vove sig ud til En ad Vesterbro i det 
Føre, som dengang herskede her. Endnu i Rahbeks sidste år var der på Vesterbro, når man havde passeret 
„Justitsråd Kildes Gård" (hvor nu Valdemarsgade ligger), ikke en eneste Tranlygte. Efter „Sorte Hest" og 
især i Alléen herskede et sådant Pløre, at Sko, der savnede Skobånd, kunde gå af En og forsvinde, for 
først Uger efter tilfældigt at skyde til Vejrs igen. Ligegyldigt iøvrigt som Værn mod Kreditorer. Thi i 
Mørke skulde ingen, der ikke var særlig stedkendt, blot kunne finde det Hul i det Sorte, hvor Alléen 
begyndte.

Naturligvis medførte disse Forhold også enkelte Ulemper for den anden Part. Ofte måtte Rahbek i de 
første år, han boede herude, når han om Vinteren skulde ind til sine uundværlige Klubber, Teatre og 
selskabelige Sammenkomster, trave ind og ud fra Bakkehuset i Regn og Sne iført tyndslidte Dansesko og 
sorte Silkestrømper. Der meldes intet om, hvordan han så ud, når han kom til Stedet. Han så ikke på sig 
selv, men kun frejdigt fremad. Han hærdedes herved. Som gammel kunde han færdes derude i alskens 
Vejr, barhovedet og i Morgensko. Gjaldt det den vante Tur til Byen, foregik den i „Vandstøvler", som han
kaldte det, det var Støvler med Huller på begge Sider, så at Vandet havde fri Passage.



Fig. 5. Hertug Frederik Christian af Augustenborg. Efter Maleri i Universitetets Konsistorium

I disse første år på Bakkehus indtraf en mærkelig og enestående Begivenhed i Rahbeks Liv, som fortjener
at nævnes. Han blev pludselig Velhaver. Hans Tante og moderlige Veninde, efter hvis Mand han var 
opkaldt Knud Lyne, afgik ved Døden, og han arvede der 12,000 Rdlr. I samme Nu styrtede Kreditorer og 
Venner sig over ham, og han delte glad ud til dem alle. For Restbeløbet foretog han en Rejse til Tyskland 
(1789), hvor han befandt sig så vel mellem tyske Skuespillere, at der syntes Fare for, at han skulde blive 
dernede. Venner fik ham dog tilbage. Og ikke mindst bidrog hertil, at hans unge Velynder Hertug 
Frederik Christian af Augustenborg (Fig. 5), der efter at have ægtet Kronprins Frederiks 15-årige Søster 
Louise Augusta var bleven Patron for Københavns Universitet, tilbød ham en Plads som ekstraordinær 
Professor i Æstetik ved Universitetet, hvortil han udnævntes d. 14. Maj 1790.

Dette Eventyr synes at have opmuntret Rahbek meget. Med tom Pung men frisk Kredit vendte han som 
Professor Rahbek tilbage til Bakkehuset. Han var øjensynlig forynget. Aftenturene gjaldt ikke længer så 
meget „Dreiers Klub", hvor man drøftede Almenvel og Borgerdyd. Hans Fjed førte ham nu ofte til „det 
norske Selskab", hvor en lidt forsoren Ungdommelighed gav Tonen an. I Modsætning til Tidens nyeste 
Sværmeri for Filosofen Immanuel Kant — som Rahbek udtrykker det:

Hvor man kom,

Og hvem man fandt,

Så var det Kant

På hver en Kant.

— herskede her en højere Ligegladhed, hvis eneste Pligtbud var: Pas din Drik og lad Sorgen ligge. For 
denne Kres digtede Rahbek det friskeste, han har skrevet, sine fornøjelige Drikkeviser, der hurtigt kom på
alles Læber og gjorde ham meget populær.

Pram og Rahbek var ikke de eneste Digtere, der søgte til Bakkehuset. Det blev efterhånden et Spurveskjul
og Fuglely for en Mængde Sangere, der tyede herud, utyngede af Guld. Betegnende nok var mange 
heriblandt Normænd. De var jo Orms Hustrus Landsmænd og Rahbeks Kammerater i „det norske 
Selskab". Men fuldt så stærkt som deres danske Fæller havde de desuden Sans for Bakkehusets 
ejendommelige Skønhed (Fig. 6); det rige Løvhang, de skrånende, frugtbare Marker, der lignede mægtige
„Lier", intet der stængede for Øjet, men lod det samle i eet: By og Land, Hav og Skov. Og så denne 
ubeskrivelige Følelse af, af heller ikke ned efter stængtes man her. Mand kunde grave, Træ skyde Rødder,



så dybt de vilde, uden at støde på det hårde Fjeld.

Den norske Digter Jonas Rein skrev i disse år (1793) om Bakkehus: 

Her Glæden og de blide Muser bo, 

Her Skjalden fandt igen sin tabte Ro. 

Hans Tungsind svandt blandt disse Skygger hen, 

Her blev han lykkelig og sang igen.

Men også de danske Digtere kom i rigeligt Tal — Thårup, P.A.Heiberg, Baggesen. Rahbek skjulte herude
(1797) Malte Conrad Bruun, førend denne flygtede til Hveen.

Med venlig, gæstfri Hånd vedblev Orm og Hustru at strø Brød for deres Fugle. Intet gnavent Ord til 
Rahbek og hans Venner om, at Huslejen ikke var betalt, endsige Bespisningen. Sligt måtte gå, som det 
passede. Den eneste Betingelse, der synes at være bleven stillet og fast overholdt — og den var kun 
morsom — var at rømme deres Værelser og rykke mange sammen i een Seng, når der en Aften var Fest 
på Ny Bakkehus, og den enten trak så længe ud, at Vesterport var lukket, eller en Skylregn tvang 
Selskabet til at søge Nattely hos Orm på Gamle Bakkehus. Det var en Selvfølge, at man ved slig 
Lejlighed hjalp den brave Orm til en uventet Indtægt. Den fik bøde på de ventede, der udeblev.

Her var egentlig et Paradis for Rahbek. Aldrig har vistnok hans Pengesorger været så ringe som i denne 
Tid. Han kunde følge sin Hjertenslyst at dele ud til enhver, der bad ham i den korte Del af Måneden, hvor 
han ejede Forskud på den næste, uden at nogen Orm nagede hans Sind med Hensyn til Resten. Her var et 
Paradis. Kun savnede han eet, som Adam, da han endnu var ene, en Mandinde at dele sin Lykke med. 
Han kunde jo gifte sig! — På hvad? —- På hvad han herude besad. Herregud, Adam havde jo heller ikke 
faste Indtægter, da han ægtede Eva. — Som tænkt, så gjort.

For at forstå det forfløjne i dette Rahbeks Skridt må man vide, hvad der just på denne Tid var hændet 
ham. To Udslag af hans mest fremtrædende Egenskaber, hans Hjertensgodhed, der altid gjorde ham villig 
til at dele ud til sine Venner, og hans Frihedstrang, der knyttede ham særligt nær til Republikanerne 
blandt disse og gjorde ham selv af og til ømtålig og opsætsig overfor Regering og Magthavere.

Hans to Hovedindtægter bestod i, hvad han tjente som Tidsskriftsudgiver og hans Løn som Professor. 
Men begge havde just da lidt et betydeligt Skår. Hans gode Ven Assessor i Hof-og Stadsretten Peter 
Collet havde i året 1797 i en Anmeldelse af Birckners Skrift om Trykkefriheden udtalt, at en Forfatter 
ikke burde tiltales og straffes, selv om han ligefrem rådede til Opstand, men først når han rådede til 
Oprør. På Grund af denne Udtalelse blev Collet den 30. Septbr. — et Par Dage efter at have holdt Bryllup
— afskediget ved kgl. Resolution, uden Lov og Dom, fra sit Embede og fik ingen Pension. Rahbek blev 
så rørt over sin Vens vanskelige Stilling, at han straks tilbød ham den halve Indtægt af sit Tidsskrift 
„Minerva" og gjorde ham til Medudgiver deraf.

Næste år 1798 kom Rahbek selv i Vanskeligheder, idet han i Aprilheftet af „Minerva" udtalte sig meget 
uforbeholdent om, hvad der formentlig foregik på Datidens, politisk set aller far-

 



Fig. 6. Udsigt fra „Snapop" på Valbybakke c. 1828. Efter Stik af Fritz. Dr. A. Cranz, Altona.

ligste Område, Skibsfarten. Dette blev påtalt i en Skrivelse til ham fra Kancelliet. Rahbek svarede ved at 
— begære sin Afsked som Professor ved Universitetet, hvilken endelig blev ham bevilget April 1799.

Sorgløst havde han da altså i Løbet af et årstid delvis eller helt givet Afkald på sine hidtil faste Indtægter. 
Han stod virkelig nu, omtrent som Adam i Paradis, uden synderlig faste så-danne. Spurgte nogen ham 
om, hvorpå han giftede sig, var bogstavelig talt det spøgefulde Svar: „På Bakkehuset" det sande. 
Fremtiden viste, at det blev sandere, end nogen anede.

Den 31. August 1798 holdt Rahbek Bryllup med den unge Kvinde, der havde Mod til at ægte ham, 
Overretsassessor He-gers Datter Karen Margrethe. Vielsen foregik i Frederiksberg Kirke, og Middagen 
stod i det største af det Par små Humre på Bakkehus, der fremtidig skulde udgøre Ægteparrets Hjem (Fig. 
7). Der var Plads til fire ved Bordet, Parret og de to Forlovere, Heger og RahbeksVen og Medudgiver af 
Minerva, Peter Collet. Ingen af de to Forlovere drak andet end Vand. Der blev ikke drukket Skåler ved 
Bordet. Blot Kærlighed og Kildevand. At sligt skulde kunne hænde, tilmed på ens Bryllupsdag! Slukøret 
fulgte Rahbek sine to Gæster til Vogns nede i Gården. Da var han så heldig at træffe hernede, just som de 
kørte, et ordentligt Menneske, Orms Huslærer, en ung Teolog, der lykønskede Brudgommen. Med ham 
fik han Skaden bødet at have endt en Dag, tilmed sin egen Bryllupsdag, uden at have drukket

 

Fig. 7. En Del af Gamle Bakkehus' søndre Fløj. De fire små Vinduer for oven nærmest Skorstenen til højre angiver Rahbeks 
Lejlighed som nygift. I samme Værelser boede senere Poul Møller, Thiele og Mohl. Efter en Tegning fra omkring 1850.

en Skål. Medens Kamma og den unge Tjenestepige ryddede op efter Festen, drak de to ordentligt 
Brudeparrets Skål.

Et underligt Bryllup, et underligt Par. Alt syntes at varsle om, at den Pagt, som her var bleven sluttet, 
næppe vilde blive langvarig, endsige lykkelig. De syntes skilte, førend de var føjede sammen. I bedste 
Fald måske et Ægteskab som den tredje af de tre Venners, P.A.Heibergs. Da Rahbek og Hustru et Par år 
efter fulgte denne landsforviste Ven i Vogn til Frederiksberg Bakke, blev den forvistes Hustru hjemme i 
København for at dyrke Venskab med en fra Sverrig landsforvist.

Når Ægteskabet ikke desto mindre blev langt mere, end det lovede, ja et Ægteskab, der for Eftertiden 
tilsidst tog sig ud som et Mønster på trofast Samliv og Forståelse, så skyldtes dette i væsentlig Grad 
Hustruen, der, ud fra et næsten tilfældigt, lille

Skæringspunkt for deres forskellige Interesser, efterhånden fik disse til at gå i Spænd sammen.

Rahbek var en overstrømmende og begejstret, men ikke dyb eller karakterfast Natur. Udstyret med en 
hurtig Tilegnelsesevne, en sjælden god Hukommelse, utrættelig Arbejdslyst og godmodig, munter 
Vennesælhed, afspejlede og udtrykte han bredt og let anskueligt Tidens store Tanke: Begejstring for det 
Naturlige, som det ytrede sig både i den ydre Natur og i Menneskesind og Samfund. Allerede da han som 
Barn opdroges på Herlufsholm, hvorfra han blev Student, kun femten år gammel, var hans Livsstempel 



tydeligt præget: Sværmeri for Naturen og for Venskab.

Da han kom til København og som voksen skulde udtrykke sit Væsen i Livsgerning, antog også denne 
klar Form. Hans Sværmeri for Naturen blev til Forelskelse i Bakkehus, hvori han alt som tyveårig blev 
indtagen og som hele Resten af hans Liv vedblev for ham at være „Naturen". Hans Sværmeri for Venskab
ytrede sig i, at han blev Dusbroder og fortrolig med Alverden og var villig til at dele sin sidste Skilling 
med Hvem-somhelst. Som personligt Livsmål ytrede det sig i, at han søgte at gavne sine Venner, det hele 
Folk, ved som Skribent at udbrede den mest mulige Oplysning til alle. Fra ung til sin Død blev han den 
troligste Arbejder i denne Sags Tjeneste og udgav en Kæmperække af Tidsskrifter og andre Forfatteres 
samlede Skrifter. Hvad han herved søgte, var det samme, som Grundtvig senere klart udtrykte således:

Hvad Solskin er for det sorte Muld,

Er sand Oplysning for Muldets Frænder.

Endnu en Form for Oplysning sværmede han ligesom sin Tidsalder for, og mente sig — som så mange 
andre Samtidige — tillige personlig kaldet til at burde dyrke, det var Skuespilkunsten. For Rahbek var 
den sande Skuespiller Dydens Indehaver og Tolk. Han egnede sig imidlertid personlig kun lidet hertil. 
Hans Stemme var pibende, hans Bevægelser kejtede, og han holdt — måske derfor — altid Hænderne på 
Ryggen. Hans Forsøg på under denne Form at lyse som Solskin over det sorte Muld lykkedes derfor ikke.
Han selv var den eneste, der ikke indså dette. Han vedblev derfor at optræde i private Krese, skrive om 
Skuespilkunst og selv af og til tabe sit Hjerte til en af de kvindelige Indehavere og Tolkere af Dyden. Kun
en Klubaften eller et særligt fristende, selskabeligt Lag kunde afholde ham fra at være i Teatret.

Som det vil ses, var Forbindelsen mellem Rahbeks to Brændpunkter — Bakkehus og Oplysning — svær 
at fastholde. Myreflittig som han var, måtte han stadig søge til København, til Biblioteker, til personlig 
Omgang med andre for at få Indtryk til alt, hvad han skulde skrive om, og til sluttelig at havne i et glad 
Lag eller i Teatret. Der blev ikke megen Tid tilovers til Bakkehus. I hans Frihedsvise i „det norske 
Selskab" havde han for nylig udtrykt sine Meninger således:

For de fordømte små Karafler, 

Der hersker ved de Stores Tafler, 

Jeg beder om at være fri.

Dette var let forklarligt og kunde vel afhjælpes.

Mere betænkeligt lød det, når Reglen gaves så lang en Rækkevidde som i

Er det ej nok, at vore Dage 

Er skabt til Arbejd og til Plage? 

Vor Aften er til Ro og Drik.

Men værre blev det dog, hvad der fulgte efter:

For Damerne, jeg nægter ikke, 

At i det Lag, hvor jeg skal drikke, 

Jeg aller helst befriet er. 

At kede Damer lader ilde, 




