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1.  Enevælden går i Frø. Personligheders Nydannelse



ÅRET 1830 danner et Mærkepunkt i Udviklingen af de mange A Tanker, som det nye Syn på Naturen 
havde fremkaldt. Naturbegejstringen havde allerede i det 18de århundrede ført til Tvivl om Berettigelsen 
af de to tidligere Kulturmagters — Kirkens og Kongedømmets — Enevælde. I Modsætning hertil havde 
den nye Opfattelses Tilhængere krævet som Menneskerettighed hver enkelt Borgers religiøse og politiske 
Frihed. Herved var opstået de to nye Republiker: De nordamerikanske Fristater og Frankrig.

Men kun de nordamerikanske Fristater havde vidst at bevare den indførte Frihed. Uden Dækning af et 
Verdenshav og i Kamp med det halve Europa var Frankrig bukket under for Trangen til en enevældig 
Leder. Og da Napoleon havde opnået denne Magtstilling, bukkede han selv under for den Evne, som 
havde skaffet ham den, og søgte som Kriger at underlægge sig Europa. Da han endelig blev styrtet, indgik
Europas Fyrster et Fagforbund under Navn af „den hellige Alliance" med Gud som påstået Formand til 
fælles Værn mod fremtidige Angreb på enevældigt Stats- og Kirkestyre.

Naturtilhængernes første Forsøg var således faldet uheldigt ud. Istedetfor den tilsigtede Allemands Frihed
og Lighed, havde de kun opnået den Form for Lighed, at alle Fyrster nu var forpligtede til ved fælles 
Hjælp at underkue Folkenes Frihed. Selv den milde Frederik 6., Repræsentanten for den oplyste 
Enevælde, var nu forpligtet overfor Gud og alle Europas Fyrster til at styre sine Undersåtter med hård 
Hånd.

I denne indtrådte Forstening sloges den første dybe Revne, da i Juli 1830 Frankrig fordrev sin Konge og 
efter Anbefaling af den gamle Forkæmper for Nordamerikanernes Frihed, Lafayette, udnævnte Louis 
Philippe til Franskmændenes Konge. Ifølge „den hellige Alliance" burde nu alle Europas Fyrster med 
Våbenmagt have kuet dette Brud! Men det skete ikke, og viste herved den hellige Alliances Svaghed.

Virkningen kunde spores i fornyede Frihedskrav i næsten alle europæiske Lande. For Danmarks 
Vedkommende viste dette sig i Ønsket om Folkets Tilsyn med Statsstyreisen, et Ønske, som Frederik 6. 
imødekom ved Indførelsen af råd-givende Stænderforsamlinger. Anders Sandøe Ørsted blev af Kongen 
udnævnt til „Kommissarius" for de første af disse, et Valg som København udtrykte sin Glæde over ved i 
den Anledning at illuminere.

Når Frederik 6. besluttede at oprette Stænderforsamlinger, var det for en stor Del af Hensyn til det Røre, 
som Uwe Lornsen få Måneder efter Julirevolutionen havde vakt ved at udgive et meget dristigt 
Flyveskrift. Han var på Rejse fra København, hvor han havde været Kontorchef i det slesvigholstenske 
Kancelli, til sin Fødeø Sild, hvor han skulde tiltræde sit nye Embede som Landfoged. Undervejs udgav 
han i Kiel, opildnet af Efterretningerne fra Frankrig, et lille Skrift, hvori han krævede en fælles Forfatning
for Slesvig og Holsten og deres Adskillelse fra Danmark. Skriftet vakte overordentlig Opsigt og 
fremkaldte en Række af andre Flyveskrifter for og imod. Det udkom i November 1830, men Regeringen 
handlede hurtigt. Den 23. November blev Forfatteren fængslet og tiltalt, og i Maj 1831 dømt fra sit 
Embede og til et års Fængselsstraf. Men allerede den 13. Januar 1831 havde Kongen befalet det danske 
Kancelli at udarbejde et Forslag om Indførelse af en Stænderforfatning, et Arbejde, hvorpå A. S. Ørsted 
med Iver tog fat, og hvor hans og Stemanns Meninger oftere stødte sammen. Folkemeningen tog 
instinktmæssig Parti for Ørsted, og det var Glæden over, at Valget var faldet på denne og ikke på 
Stemann, der gav sig Udtryk i Illuminationen i København.

Den umiskendelige Forbindelse mellem Stænderforfatningens Indførelse og Uwe Lornsens Optræden fik 
for Almenheden i Danmark en afgørende Betydning. På en og samme Tid stilledes den offentlige Mening 
efter længe at have ligget i Dvale overfor ikke blot eet, men to store Spørgsmål, om Frihed og om 
Nationalitet. Dette sidste Spørgsmål var kort forinden blevet rejst i en anden, men for Samtiden ny og 
æggende Form, idet der under den i Danmark siden 1813 naturligt herskende Misstemning mod Sverige, 
som med Våben havde søgt at tilegne sig Norge, med eet havde lydt helt nye Toner, da Oehlenschläger 
ved Universitetsfesten i Lund af Tegner var bleven hyldet som Nordens Digter. Den gamle Følelse af at 
være tre Brødrefolk var herved påny vakt til Live.

Det var umuligt andet, end at disse to Spørgsmål om Frihed og åndelig Samhørighed, der stå i så nær 
Berøring med den Enkeltes Selvstændighedsfølelse og Selvforståelse, måtte vække til Eftertanke, når de 
således pludselig blev stillet hver enkelt til Besvarelse. Selv hos de mest afvante, der hidtil havde overladt



alt sligt til Kongens og Øvrighedens Afgørelse, måtte det fremlokke lidt af en Personligheds 
Fornemmelse.

Fra 1830 kom der da over det danske Folk en egen pirrende, æggende Urofølelse. Almenheden vaktes — 
med Kongens egen Tilladelse — til politisk og national Eftertanke. Der samlede sig over Folkemassen 
ligesom en uklar, lavtstående Sky af uvant Videbegær, Hovedbrud og Hjemmevarme. Det var Drætid. 
Sindene befrugtedes politisk og nationalt.

Og nye Spørgsmål kom til. Hele det kirkelige Røre, der var vakt ved Grundtvigs og Lindbergs Optræden 
mod Professor Clausen og mod Stiftsprovst Clausen, forplantede med Nødvendighed Sagen ind i de 
enkeltes Bevidsthed og bragte religiøs Uro. Spørgsmålet om Djævelens Tilværelse og Virken berørte hver
enkelts Syn på hele Livet. Og fra modsat Side brød samtidigt en hel ny Synsmåde frem. I Januar 1829 
stiftedes „den polytekniske Læreanstalt" og Hans Christian Ørsted, der utrættelig havde arbejdet for dens 
Oprettelse, blev selvfølgelig dens Direktør. For første Gang fik da Naturlæren en anerkendt og sikret 
Stilling indenfor dansk Videnskab og åndsliv. Og år for år udgik der nu fra denne Højskole nye Kuld af 
unge Mænd, der var påvirkede af en anden ånd end den tidligere herskende. Verden udvidedes. Den 
strakte sig ikke længer blot fra Jødeland, Athen og Rom til Christian den femtes Danske Lov, med nogle 
latinske Citater som Bevis for Dannelse. Der åbnedes nu Udsigter til Områder, hvor det var Dyr og 
Planter, der udgjorde „Riget" til stille Egne, hvor kun det matematisk Sande gjaldt, hvad Kongemagt og 
Katek'smus så end indvendte ; til Verdensrum, hvor Lysets Hast og Klodebrus lystrede Love himmelhøjt 
over Romerret og Christian den femtes Danske.

Alt dette vakte, opmuntrede, øvede, hærdede hver enkelt i den store Klump af lydige Undersåtter til at 
tænke, tænke frit, blive sig selv. Det kunde være fristende at søge en Rystelses-måler for denne vakte 
Bevægelse og Nydannelse, helst en så fjærn og afdæmpet, at den vokser i Pr ulidelighed ved at udelade 
Dagens Larm og kun gengive de vå mende Personligheders indre, dybeste Rørelser. Vi kunne, i 
Overensstemmelse med vor tidligere Fremgangsmåde, dertil benytte uvilkårlige Udslag af de 
åndsudvikledes vågnende Nysyn på Forholdet mellem Liv og Død. Vi kender jo Bakkehuskresen fra 
fordum, lad os da, skøndt Rahbek og Kamma er borte, atter færdes mellem de tiloversblevne, lytte til og 
mærke os, hvad de nu begynder at turde tænke. Det er ingen urimelig Omvej eller tilfældig og blind 
Vildgang, vi her vover os ind i. Thi, som det siden hen vil vise sig tydeligere, i Danmark blev under hele 
den indtrådte Udvikling Digtekunsten den kækkeste og kyndigste Vejviser. Den gik i Spidsen og udtalte 
ofte det betagende forløsende Ord, medens Videnskaben endnu tøvede, Kirken forkætrede og Politikere 
kævledes. Ifølge Folkets ejendommelige Natur er Fremskridt i Danmark næsten altid mest kendelige på 
de to: Digterisk Fremblik og efterskruende Kølvands Spøg. Fra Oldtiden af synes også hver enkelt 
ubevidst vænnet til at holde Udkig og vrikke sin Jolle frem med en åre agter.

Nogle år efter Rahbeks Død skrev J. L. Heibergs Moder, Fru Gyllembourg, Novellen „Extremerne", hvori
hun, som tidligere omtalt, forherligede Bakkehuset og dets Beboere. Hun lader heri den gamle Maler 
begejstret tale til Rahbeks og Kammas Pris og tilføjer derpå:

„Han rejste sig med ungdommelig tindrende Øjne og Miner og råbte: Leve Geni, Skønhed, Kunst og hele 
denne Jord! Leve hvad vi elske og hvad vi have elsket! det leve her eller hisset et forklaret Liv, som det 
lever i vor Erindring! — Med disse Ord tømte han Glasset, svingede det ivejret og kastede det ud af 
Vinduet."

Der er noget gammeldags og uklart ved disse Ord, der — måske med Flid — minder om Tonen fra 
århundredets Begyndelse. Meningen bruser ligesom væk i de begejstrede men utydelige Ord : ,,Hvad vi 
elske og hvad vi har elsket, det leve!" Hvad er det egentlig for en Art Liv, der tales om? Er det blot et Liv 
i Erindringen; et forklaret, genskabt Minde, formet i Kunst? Eller er det et virkeligt Liv, her tænkes på. 
Meningen smutter bort, smelter som Champagne-Skum, svinder som en glødende Begejstrings Sky. —

I Modsætning til denne kunstneriske Uklarhed, der var højeste Sandhed for en Menneskealder siden i de 
unges begejstrede Kreds, er det værd at lægge Mærke til en af disse unge, hvem Tiden siden da har 
modnet. Vi har tidligere set den begyndende Personligheds Udvikling hos Oehlenschläger og opfattet det 
Mål, hvortil han stræbte, som det at være et fuldt og bravt Menneske, der følte og vidste sig at være sand 



Digter og som sådan Guds og det Godes Præst og Forkynder. I det smukke Digt „Udødelighed" (1833) 
står denne Personlighed tydeligt tegnet. Ud fra sine Forudsætninger og egen menneskelige Erfaring 
forklarer han, hvorledes Gud nødvendigvis må se på det, vi kalder Død:

Barnet Ting at danne kun begynder 

For dem straks igen at bryde sønder. 

Men udødeligt er Kunstens Værk. 

Og vor Skaber! Du med grusom Kulde 

Selv dit Værk tilintetgøre skulde ? 

Nej, dertil est Du for vis og stærk.

Læg, min ånd, dig roligt til at sove! 

I den lille Kirkegårds Alkove 

Følger du i Mulm ej Støvet ned. 

Vågnet — en fornyet Ungdomsmorgen 

Dig den Fryd, som nu dig er forborgen, 

Overrasker med Guds Kærlighed.

Oehlenschläger er her Talsmand for et nyt Livssyn, vidt forskelligt fra Kirkens. Her er ikke Tale om Synd
og Død og Dom. Men som Kaldsfælle henvender han sig til sin Skaber. Med glad Tillid stikker han som 
et livligt, godt Barn endnu med Ler på Fingrene af de Figurer, han har lavet, sit Hoved ind i Faderens 
Værksted og siger: „Far! vi laver begge to Mennesker og Dyr, og vi veed nok, hvad vi vil gøre af dem." 
— I selve Ordene læser man det Smil, hvormed Faderen svarer ham.

Det Livssyn, som Oehlenschläger her udtaler, ligner noget det, som Kamma Rahbek ad anden Vej var 
nået til. Gennem Syslen med Have og Opelsken af Planter, gennem Moderfølelse for sine Omgivelser var 
hun nået til i Kærligheden at se den stærkeste Livsmagt, stærkere end Døden. Denne Opfattelse var 
tilkæmpet hos hende, og hun stod ene med den blandt sine nærmeste Omgivelser. Hun gemte den derfor 
som en Skat hos sig selv, thi hun erfarede, at den måtte leves, den kunde ikke simpelthen meddeles til 
andre. Oehlenschläger derimod var nået til sin ad Kunstnerens Vej, gennem Syslen med og Omhu for sine
åndelige Arbejder, og han udtalte lydt for alle sin Mening i dette Digt. Forskellen mellem de to var, at 
Kamma Rahbeks Forståelse af Kærligheden var den inderligste. For hende var den smertekøbt og kunde 
kun erhverves gennem Afkald og Selvhengivelse. For Oehlenschläger var den en blot Lykkefølelse, der 
— ikke selv erhvervet — kunde komme som en Overraskelse efter Døden.

Det syntes, som om Kammas Opfattelse bekræftedes af selve Livet. I hvert Fald viste det sig, at de hun 
havde holdt af og som åndeligt stod hende nær, kun gennem Smerte og Selvoplevelse kunde nå til en 
lignende Følelse af en Kærlighed, der er stærkere end Døden.

Den første, der blev stillet på Prøven, var Poul Møller. Han var sikker i sin Forvisning om, at Menneskets 
Tilværelse indskrænkede sig til dette Liv. Men så stilledes Spørgsmålet pludseligt til ham på en ny Vis —
ikke videnskabeligt, ikke diskussionsmæssigt, hvor han så tidt havde bevist sin Påstands Rigtighed — 
men ganske simpelt i Form af, at den han elskede højst, hans Hustru Betty, døde. Smertestunget svulmede
hans Selv. Det inderste og bedste i ham, Kærligheden til hende, lod ham forstå, at Forvisningen om 
Døden som Selvets Tilintetgørelse var en Selvmodsigelse. Udødelighedshå-bet var Menneskelivets 
Grundsten. Ærlig og redelig som han var begyndte han nu på den vanskelige Opgave i en Afhandling om 



Udødelighed tankemæssigt at godtgøre for andre, hvad han selv i et Nu havde følt og fattet.

Ved Poul Møllers Død 1838 blev hans Ungdomsven J. L. Heiberg stærkt greben. De havde trods modsat 
Væreform — den ene djærv og åben, den anden varsom, „spansk" og sleben — så megen indre 
Fuldlødighed tilfælles. De havde derhos åndelig fulgtes ad ligefra Hans og Trine, der hos Heiberg blev til 
„Vaudeviller", gennem Glæde over Fædrelandet og til ind i Filosofiens stille Tankeverden, hvorfra de af 
og til sendte et enkelt Digt af en egen fortættet Indholdsvægt og Højhed. Det var da, som om ved Vennens
Død hans egen Bane var bristet, Spørgsmålet om Selvets Skæbne blotlagt med Krav om Tvillingselvets 
hjertevarme inderligste Tydning.

I denne Stemning skrev Heiberg et Digt af sjælden Skønhed. 1 tre simple formklare Vers gengav han, 
hvad der var sket og dets Følger. 1 det første omtaler han, hvad der har samlet dem ved Kisten, Tabet af 
Vennen, som de alle skattede, men som Døden nu har ramt, forvandlet til et livløst Intet, som de med 
Sorg må sænke i jord, hvortil det skal blive. I sidste Vers beretter han, hvorledes den Tabte dog ikke helt 
er tabt, men vil leve i Erindringen, mindes af Venner og Landsmænd.

Men mellem disse to Vers, i hvilke han folder til Side de Tanker, som Døden medfører, åbner han i det 
mellemste Vers Indblik til Kærnen, til Spørgsmålet om, hvor Vennen selv nu er henne. Og dette besvarer 
han — i Strid vistnok med sin egen filosofiske Opfattelse og Synsmåde — men i inderlig Samklang med, 
hvad Kærlighed til Vennen, til Videnskaben, til Selvets Tanke og det tænkende Selv i en kori forklaret 
Stund har forundt ham at se ind i.

Vor tabte Ven ! Vi til det Mål dig bringe, 

Hvortil enhver skal bringes hen tilsidst. 

En Sang til Afsked end vi lade klinge, 

Og skilles fra dig for en liden Frist. 

Thi Sjælens Udtryk, som dit Blik os viste 

I munter Skæmt som og i Alvorsord, 

Nu bæres bort i denne sorte Kiste, 

Hvori det ædle Præg skal vorde Jord. 

Et tungt Farvel er nu vort sidste Svar 

På hver en Tanke, som du fremkaldt har.

Men hisset toner dig et Svar imøde, 

Din Gåde løses ved en bedre Strand: 

En Engel peger mod en Morgenrøde, 

Hvori du seer Udødeligheds Land. 

Den Spire, som du fik til Tankevinger, 

Men som for os du vikled halvt kun ud, 

Nu vokser mægtigt frem og did dig bringer, 



Hvor du skal se og fatte skal din Gud. 

Hver Tråd, som Tiden afbrød i dit Værk, 

Skal Evigheden spinde stor og stærk.

Men vi, som end til Livets Veje bindes, 

Hvorfra du bortgik under Venners Gråd, 

Ved Tanken om dit Jordeliv skal mindes 

Om ærlig Stræben og om mandig Dåd. 

Og du skal mindes i de Kvad, du skabte, 

De tit skal over Sletten svæve hen. 

De skal, mens Danmark sørger ved den Tabte, 

Til Glæde over Danmark synges end, 

Og samle deres Toner til et Bånd, 

Som knytter Danskes Hjerter til din ånd.

Noget lignende gentog sig for Oehlenschläger, da han (1841) mistede en, han ret havde kær. Hans sunde 
frodige Virkelighedssans ytrede sig imidlertid i at anvise den bort-gangne en Opgave, forskellig fra 
Ophold i Elysium eller Paradis, men et naturligt og ærligt Ønske af den efterlevende: At blive hos ham 
fremdeles, som en Fylgje ledsage og som fordum hjælpe ham at ordne alt på bedste Måde. I sin sanddru 
Menneskelighed belyser denne Tanke i et klart Nu den år-tusinder lange Vej, ad hvilken Udødelighedstro 
har vokset sig op fra Hjem, fra trofast Sammenhold, til Skytsånd, til en barmhjertig Gud, til en kærlig 
Alfader.

I Digtet „På en skøn Sommerdag kort efter Christianes Død" lyder et af Versene således:

Følg mig som en Skytsånd på min Vej!

Vift i mine høstliggule Blade!

Smil i Vår som en Forgjetmigej!

Aldrig du din Digter må forlade !

Giv til mangen Sang mig Ild og Lyst! 

Lær med Jordens Sorg mig at forsone! 

Og når Døden isner dette Bryst, 

Salige! bring mig til Nådens Trone!

På forskellig Vis sporer man i de her anførte Eksempler et og samme. Det er den fra Kamma Rahbeks 
Udvikling kendte Tro på Kærligheden som stærkere end Døden, der her kommer igen. Hun forvarede den



bly hos sig selv og synes ikke at have mødt Forståelse, da hun til sidst søgte at gøre Rahbek delagtig i 
denne sin erhvervede Skat. Efter 1830 kom der gunstigere ydre Betingelser for en Personligheds 
Udvikling, og man begyndte at forstå, at det udviklede Jeg ifølge sin Natur må kræve en fortsat 
Tilværelse. Den Forvisning, hvorpå man byggede dette Krav, var imidlertid endnu kun veg og ufærdig. 
Den brændtes kun fast i Smerte og lyste kun klar, når Døden med grusom Hånd berøvede dem selv det 
kæreste, de ejede.

Udødelighedstroen delte da Kår med den Frihed for ydre Vilkårlighed, henimod hvilken de mer eller 
mindre bevidst alle stræbte. Den var endnu ikke opnået og fuldt dem sikret. Deres Bevidsthed lignede 
derfor en Plet Strandbred, der endnu ligger udsat for Tidevandet, snart er den tør, men til andre Tider slår 
Vandet derover. Først når hele Jordsmonnet langsomt får hævet sig, vil den kunne blive tørlagt og dækket
med Grønsvær.

De ovennævnte Digte må da ikke misforstås som Udtryk for Digternes faste Overbevisning. Ved Siden af 
disse vil man kunne træffe andre Digte ved lignende Lejligheder, hvor der ikke er Spor af samme 
Stemning. Lad os for at anføre et Par Eksempler nævne Oehlenschlägers Sang ved hans Ungdomsven og 
Manddomsfælle Brøndsteds Død. Lige til det sidste havde Brøndsted vist sig som hans trofaste formående
Ven, der f. Eks. efter hans Hustrus Død havde bedt Kong Christian den 8. om at give ham Bolig på 
Frederiksberg Slot, hvad Kongen havde lovet. Oehlenschläger kendte Brøndsteds mandige Religiøsitet og
trofast bevarede Minde om sin Ungdoms Elskede. Nu havde Døden uventet ramt ham, da han styrtede 
med sin Hest i Grønningen. Hans to ældste Venner skulde have Ordet ved Universitetets Sørgefest i Frue 
Kirke. Biskop Mynster holde Talen, Oehlenschläger forfatte Sangen. Der kan ikke være Tvivl om, at han 
var dybt greben, da han digtede denne. Der er også ligesom et Tilløb i en Udtalelse som denne;

Stærk var du som en nordisk Kæmpe, Og sund og smidig var din ånd. Din Flid ej Styrken kunde dæmpe, 
Dig fængsled ikke Tidens Bånd. Din muntre Kraft, din Raskheds II Stod i dit lyse Vennesmil.

Man venter uvilkårligt, at nu vil det komme. Men istedetfor bryder han ud og ender således:

Da snubled du på raske Bane, Mangt herligt Fremtidsfrø blev kvalt, Og Videnskabens skønne Fane Brat 
Høvdingen af Hånden faldt. Din Laurbærkrans blev dækt med Støv, Men evigt er dens grønne Løv.

Digteren følger ikke den Bortgangne opefter, men stanser i den historiske Samlings Antikkabinet.

På en lignende Måde gik det J. L. Heiberg ved Komponisten Weyses Død i samme år (1842) (Fig. 1). Det
var Heibergs gamle Ven, der trolig havde fulgt ham Livet igennem, fra da han, mens Heiberg var ung, var
en velset Gæst i det Gyllembourgske Hjem og lige indtil sin Død. Heiberg skyldte ham meget. Thi Weyse
havde fortrinlig givet hans Digtning Vinger, ligefra Melodien til hans første bekendte Sang „Solen sank 
bag grønne Lund" til Sangen ved Poul Møllers Død og til hans tankevægtige Universitets Kantater med 
deres festlige Fasthed. Grunden til at dette så fuldt ud lykkedes, lå i, at de var nær åndsbeslægtede. De 
stemmede overens og forstod hinanden lige fra den kådeste Kattemusik til Selskabs Munterhed, 
Sværmeri, barneblød Undren, Festmarsch, Tempelklang og Orgeltone. Begges Register strakte sig fra 
Drengen til Stjernehimlen, til Tankens stille Gudstjeneste og Mystikens Hendøen. Netop derfor skulde 
man tro, at den dybeste, anelsesfulde Tone her var bleven lokket frem. Det skete ikke. Det var blot 
smeltende, afklaret, formsikker Åfskedshulken, der yndefuldt rislede i disse Ord:

Og ejed han ingen andre Små, Som nu til hans Grav forladte gå, Mens Tåren ikke kan standse; Dog En 
sig nærmer som faderløs Og bringer barnlige Kranse, Hvis Blade mildt over Graven strøes, Og det er den 
danske Romance.

2. Christian den 8.s Regering en Gæringstid. Johan Ludvig Heiberg

Med Frederik den 6.s Død (1839) indtrådte en Ændring i Udviklingsstrømmen i Danmark. Den skiftede 
ikke Retning, men blev stridere, rejste sig, spillede solbelyst og med Hvirvler i alle Regnbuens Farver. 



Modsætningerne indenfor den fælles Strøm, mellem hvad der drev på, og hvad der i Hvirvlerne 
tilsyneladende gik tilbage, blev herved tydeligere end tilforn. Strømmen var stødt på en Sten i Bunden.

Man havde nemlig ventet, at Tronfølgeren Christian 8., (Fig. 2), der som ung Prins 1814 havde 
indrømmet Norge en meget fri Forfatning, nu vilde gøre noget lignende for Danmarks Vedkommende. 
Det skete ikke. Alle Anmodninger derom afvistes, og Kongen gav kun Tilsagn om at ville indføre 
Forbedringer i Forvaltningen. Dette Løfte blev også i mange Henseender indfriet. Ikke mindst den nye 
Kommunallov for København og Oprettelsen af Amtsråd og Sogneråd på Landet kom til at virke gavnligt
og opøvede Befolkningen i at tænke over og selv varetage offentlige Anliggender, en ypperlig Forskole 
for senere frit Selvstyre.

Dette var uden Tvivl Kongens Synspunkt. Men det var en sen og vrang Anvisning på Folkets 
Taknemlighed. Den førte foreløbig kun til at vække almindelig Misfornøjelse. Thi de, der havde ønsket 
en fri Forfatning, følte sig selvfølgelig skuffede. Og de, der frygtede en sådan, betragtede de foretagne 
Indrømmelser som Tegn på Svaghed. Alle mødtes i Utilfredshed, idet Regeringen mentes at have gjort 
enten for lidt eller for meget.

Ganske det samme gentog sig på andre Områder, det kirkelige, det nationale, det økonomiske og den 
offentlige Omtales. Ved sin Blanding af streng Hævden af det gamle og en samtidig mild Eftergivenhed 
— en Vekslen af Principet Stemann og Ørsted — parret med en vis Lunefuldhed som Spor af, hvor 
Kongen personlig greb ind, frembød Kirkestyret et

 

Fig. 1. Chr. E. F. Weyse. Efter Litografi etter Maleri af Kratzenstein-Stub.



 

Fig. 2. Kong Christian den Ottende. Efter Maleri af E. Bærentzen på Jægerspris,

Indtryk af Uro og Forvirring, hvor enhver ligefra Fanden selv til Sjællands Bisp skiftevis mødte Velvilje 
eller uventet fik over Fingrene.

På det nationale Område vaklede Kongen mellem at støtte de dansktalende i Sønderjylland og at byde 
dem ubillige Kår (Fig. 3). Sine Svogre Hertugen og Prinsen af Augustenborg, der begge nærede 
Løsrivningsplaner, viste han først, som det syntes, overdreven Tillid, bagefter frastødende Fasthed. På det
økonomiske Område indførte Kongen i Statshusholdnin-gen en tidligere ukendt Orden og Offentlighed. 
Men netop herved åbnedes også Lejlighed til at indse, at det Løfte, der var

 

Fig. 3. Festen på Skamlingsbanken 18. Maj 1843. Efter Litografi.

givet kGrt efter Tronbestigelsen: „Nu ville vi alle spare", ikke just altid blev efterkommet af Regeringen 
selv. Hvad endelig den offentlige Omtales Område angik, syntes Kongemagten både overfor det 
mundtlige Ord i Forsamlingen og det trykte i Pressen at svinge mellem overdreven Mildhed og utidig 



Hårdhed.

Overalt gentog da det ene og samme sig. Der var Uro og Utilfredshed; allevegne lød Kritik. Denne syntes 
at gøre Kongens Stilling til den utaknemmeligste af alle, selv det bedst tiltænkte og gennemtænkte viste 
sig, når det gik over fra at være blot påtænkt til virkelig at blive udført, ikke at være nogen tilpas. Alle var
misfornøjede. Det gærede overalt.

Det viste sig imidlertid, at det Gær der således var blevet iblandet Folkets Stemning, var en for dettes 
Udvikling gavnlig Bestanddel. En Kemiker med Lyssyn som Hans Christian Ørsted vilde kunne have 
sagt: „Det går fortræffeligt altsammen. Gæren virker, som den skal. Ved den dannes Sukker, og dette 
omsættes til Vinånd og Kulsyre, hvis Bobler gør Dejgen porøs." Og det var just dette, der foregik.

Thi skøndt alle var misfornøjede, og alt syntes blot Kritik, så foregik der en indre, sund Hævning over det
hele. Det var ikke blot Stenen i Bunden, der fik Strømmen til at rejse sig. Folket selv udvikledes. Thi al 
denne Kritik i den forhen så klæge og eftergivende Folkemasse gjorde med Nødvendighed Dejgen porøs. 
Den skilte Hoben ad i Partier og i Enkelte, tvang de forstandige til Eftertanke, til at tage Standpunkt, blive
sig selv. Den gød Vinånd i Mening og Udtryksmåde, skabte en Presse, der var på Højde med den rent 
literære Dannelse og istand til jævnt at udbrede Næringsværdier, ægge til Selvsyn, hindre at Folkedejgen 
blev dødbagt, hvis pludselig Varme indtrådte. Og Hævningen og Selvforståelsen strakte sig endnu videre 
opefter, til Kongen selv. Han indså, at det Sukker, hvorfra Kulsyren og Vinånden skrev sig, ikke tilkom 
ham alene, men Folket i sin Helhed. Han besluttede sig til at skænke Folket den attråede frie Forfatning. 
Dette skulde ske i 1848, Firehundredåret efter at den oldenborgske Stamme havde besteget Tronen. Hans 
uventede Død allerede den 20. Januar 1848 afbrød imidlertid Udførelsen af dette hans Forsæt.

Christian 8.s Regeringstid var af mangfoldig Betydning for Udviklingen i Danmark. Det var en Tid, hvor 
Folket plagedes og led af Voksværk i alle Ledemod, men under hvilken ydre Utilpashed der foregik en 
sund og stærk Vækst. Tydeligst gav denne Udvikling sig til Kende i Literaturen, hvor Guldalderens 
ældste endnu levede, samtidigt med at dens yngste nåede til Blomstring og Modenhed. I Tiåret 1840—50 
lader på åndslivets Område de første sikre hjemlige Skud af det nye Livssyn, som Naturforholdet havde 
fremkaldt, sig klart og umiskendeligt til Skue. Lad os iagttage disse nøjere og i Overensstemmelse med 
vor valgte Plan se dem fra et Bakkehus' Synspunkt.

Bakkehus stod jo, som vi veed, endnu, og Brødrene Ham udlejede det efter Fortids Skik til 
Sommerbeboere. I Sommeren 1842 flyttede J. L. Heiberg derud. Samme årstid for 40 år siden havde han 
ved sit Komme som Dreng dertil først vakt og siden skuffet så mange Forhåbninger hos de nye Ejere 
dengang, Rahbek og Kamma. Noget lignende gentog sig nu i det mindre, idet Heiberg ikke kom alene, 
men ledsaget af sin Hustru og sin Moder Fru Gyllembourg, og en af Ejerne, de tre små pudsige Brødre 
Ham, straks blev tændt af en hæftig Flamme ved Synet af den indtagende Fru Heiberg (Fig. 4). På 
forskellige Måder søgte han at lægge sit Sværmeri for Dagen. En af dem bestod i fra et Hul eller Vindu i 
Taget at stikke en Fiskerstang ud med en Bouket hængende i Snoren, lade



 

Fig. 4. J. L. Heibergs Hjem. Efter V. Marstrands Maleri.

Bouketten synke ned til første Sal, hvor Heibergs boede, og gynge den uden for hendes Vindu, indtil „den
banked på Ruden, hun lukked den ind". Selv var han vel ligesom Kærlighedsguden lille, men ikke blind 
som denne. Han så godt, at der blev let ad ham, hvad der klædte Fru Heiberg nydeligt, men ikke hendes 
Mand. Denne havde han selvfølgelig et godt Øje til og mistænkt på alle Måder. Blandt andet for at plukke
af Havens berømte Roser til sin Kone og selv stjæle Nødder. Det morede Heiberg at lade ham forblive i 
denne sin Tro. Den påpasselige Mand tilbragte da en stor Del af Dagen med at liste om mellem Havens 
Buske for enten at få et Glimt af Fru Heiberg at se, når hun vandrede op og ned i egne Tanker, eller gribe 
Heiberg i Lovbrud. Kun når det var Fru Gyllembourg, der var dernede, kunde han have Ro, hun så ikke 
ud til at knække Nødder.

Heibergs sad ofte på Højen i Havens Midte, hvor denne oprindelig var endt, førend Rahbek havde 
inddraget en Del af Vænget og føjet det til Haven under Navn af „Anlæget". Her på den gamle Høj med 
Udsigt over Hegnet ud mod Kalvebodstrand, omskygget af Nøddehækken og Højens egne Træer, her 
hvor man sad gemt for Alverden, vendte Tanken sig naturligt mod Fortiden. Heiberg fortalte for Hustru 
og Moder Minder fra sine Barneår, da han her legede med Kamma Rahbek, og hun kaldte ham 
„Vidunderet" og „den spanske". Oppe i Stuerne måtte de lægge Mærke til Fuldmånens vidunderlige 
Dobbeltskin, dels lige ind, dels Genskin fra Vandspejlet i Dammen op mellem Lindetræerne, den stedlige 
Grund til, at Kamma havde fået Månen så kær. Og da de „lyse Nætter" var omme, genså han, hvad der 
havde begejstret hende og ham for Stjernehimlen: Dens dybe Glans, når man i Havens mørke Omgivelser,
ublændet af alt Lys, som fra en Løvbrønd så op mod det funklende Himmelhvælv. Så stærkt greb dette 
Syn Heiberg, at hans gamle Interesse for Astronomi vaktes på ny, og dette Studium fra nu af i åringer 
blev hans Hovedvirksomhed og Trøst i Livets Modgang. Thi Verden gik ham nu imod. Det var måske 
netop derfor, at han var tyet ud til Bakkehuset for en Stund at finde Fristed blandt gamle Minder.

Sagen var, at det var kommet til et Brud mellem ham og en, der hidtil havde haft ham kær og forkælet 
ham. De havde vendt hinanden Ryggen, han var gået sin Vej, og nu taltes der allevegne ondt om ham, og 
næsten ingen forstod ham. Ganske ligesom da han i sin Tid forlod Bakkehus og Kamma. Og Grunden var 
den samme som dengang. Spørgsmåiet om, hvilken af to Mødre han skyldte mest. Og de ydre 
Omstændigheder var atter de samme: han var den omstridte og af begge begunstigede, som derfor følte og
opførte sig som „et Vidunder" og „spansk".

Heiberg syntes helt at måtte høre hjemme iblandt Naturens Apostle, Frihedens Forkæmpere, dansk ånds 



og Modersmålets Talsmænd. Hans Landsmænd havde også taknemlig hyldet ham og værnet ham som 
sådan. En trofast Kres af Beundrere havde glædet sig over hans klare, rene Sprog og Verskunst, ivrigt 
forsvaret ham, da han i Vaudevillerne inddrog ny Jord og ny Sprogtone under Digtekunstens. Område, 
begejstret fulgt ham _til de gamle Folkevisers, Danskhedens og Kongetroskabens „Elverhøj", og følt sig 
glad og taknemlig ved hans kvikke, dannede, varmhjertede Forsøg på at højne sine Landsmænds Syn og 
Sæder.

Men i dette var der foregået en Forandring. En ny Tankegang var opstået hos ham, først som en stille, 
lønlig Tvivl, så langsomt, men sikkert bredende sig som en fremmed Farvetone over hans Tænkemåde, 
stundom ytrende sig i et Begejstringsglimt, men hyppigst som en Ligegyldighed, Lede, ja Foragt overfor 
det, han hidtil satte højst: Det naturlige, den klare Tanke, det lette Sprog, Friheden og den store Skare af 
Landsmænd, hvis hensynsfulde og muntre Vejleder han hidtil havde været. Hvad var der da i Vejen? Han 
havde opdaget en anden Moder, der havde endnu større Krav på hans Kærlighed end Natur, Fædreland, 
Sprog, Frihed og forsømte Landsmænd, en Moder, der drog ham fra alt dette som det ringere til et nyt 
højere Hjem, der kun havde Rum for de få udvalgte. Som det „Vidunderbarn" han var, havde han da 
fjærnet sig „spansk" fra det, der tidligere havde været ham nok og fyldt ham. Han stod nu ene, eller så 
godt som ene, sig selv nok. En svoren Tilhænger af en ny fremmed Tankegang, som beherskede ham 
(Fig. 5).

Under hans Ophold i Kiel 1822—25 havde han lært Hegels Skrifter at kende og fastholdtes nu mere og 
mere — i Modsætning til Poul Møller og Sibbern, der aldrig lod sig indfange — i den store Filosofs 
bedårende Tankevæv. Det der tiltalte Heiberg ved Hegels Filosofi, var på første Hold og rent udvortes 
dens Utilgængelighed og dunkle besværlige Udtryksmåde. Som gammel Duks og Vidunder følte han sig 
netop fristet af disse Vanskeligheder til at overvinde dem og nyde at være Sejrherre. Fremdeles følte han 
sig som Formens Mester på Digtekunstens Område, beslægtet med den Formalisme, der gennemsyrede 
Hegels Filosofi, hvor Formen — Tredelingen — blev næsten til Tankens Væsen og som en Rytme 
gennemklang og bar det hele Verdenssyn.

Men trængte han dybere ind deri, så grebes han som de fleste af dets storladne Højhed, der var særligt 
tiltrækkende for ham, der som en Blanding af Digter og Tænker i Kraft af sin Anskuelsesevne og sin 
skarpe Tanke fik anvist Dobbeltplads i Systemets to øverste Loger. En stærk Selvfølelse lå til ham som 
Fædrenearv, ægget tillige ved at han som ung havde færdedes i en Kres af sin Stiffaders svenske 
Slægtninge og

Venner, hvor den unge følle Savnet af ikke at være adelig som de. Des mere måtte det tiltrække ham her 
hos Hegel i Kraft af sin egen Adkomst at blive en af de åndens Udkårne, der i Tilværelsens Alliv toges i 
Favn. Han måtte her føle sig som en Gudbenådet, der båren og hvilende nærved Naturens gyngende 
Moderbryst lå nær nok ved Hjerte og Hoved til at

 



Fig. 5. J. L. Heiberg: Efter D. Monies' Maleri.

fornemme begge og således samstemt med Tilværelsens Treklang føle sig eet med Naturen, Mennesket 
og Gud.

Grundforestillingen i Hegels Verdensbilled var den samme som i det gamle græske, at hele Tilværelsen 
dannede en frit svævende Kugle. Men hertil føjede han tillige en anden, at al Tankeudvikling foregår 
under Form af, at to Modsætninger går op i en højere Enhed, og det hele altså tager sig ud som en 
Trekant, hvor Grundliniens Yderpunkter skyder op og mødes foroven. Grækernes Tilværelses Kugle var 
kun dannet af To, Form og Stof, hvor Formen, Tanken, ligesom havde udspilet Stoffet i Kugleform. For 
Hegel ytrede Tilværelsens Liv sig i, at Tanken ligesom triangulerede sig selv, lukkede sig op i tre: Noget 
der kunde gribes (Naturen), en begribende (Mennesket) og Begrebet (Gud), for atter at folde sig sammen i
Enhed.

Det Ejendommelige for Hegel var altså at bringe nyt Liv indenfor den græske gennemsigtige Kugle ved at
vise, hvorledes Livet rørte sig deri i Form af lutter Tretal eller Trekanter, der lyste og blinkede i en Grad, 
så at man kunde fristes til at tro, at Livet selv var et Tretal. Men fælles for ham og Grækerne var, at 
Tilværelsen, Verden, også fremdeles kun var en begrænset Glasklokke, hvormeget så end Tretallene 
derinde glimtede ud i det tomme intet, der omgav den.

Det Nye i Hegels Filosofi, at man således kunde iagttage selve Livet, blive Tankebevægelsen var, måtte 
ved første Øjekast interessere enhver. I en Menneskealder vakte også den nye Forklaring Opsigt i 
Danmark, ikke mindst da Heibergs Ven, Teologen H. L. Martensen, i begejstret Form gav den 
Anvendelse på Teologien og tilskar den til Klædebon for Kirkelæren, løvrigt kunde den hele Lære 
opfattes fra to forskellige Sider på to forskellige Måder. Man kunde enten lægge Vægten på, hvor 
spillevende alle disse Tankevæsener var lige ned til de mindste Krible-krabler. Eller man kunde omvendt 
lægge Vægten på, hvor ensartede og fast organiserede de alle var, hver især i samme Tretalsform. Heiberg
hørte til denne sidste Slags af Beundrere.

For ham var noget af det, der tiltalte ham mest ved denne Livsforklaring, just den Orden og klare, faste 
Organisation, som den medførte, den ophøjede Ro, der ikke blot fremgik af Helheden, men af hver enkelt 
Trekants Toppunkt, hvori to ophævede Modsætninger havde fundet Hvile. Det er derfor betegnende for 
ham, at han her vovede endog at sige Mesteren selv imod og ændre en af hans Grundtrekanter. 1 Hegels 
Logik bestod den første Modsætning mellem „Væren" og „Intet", der indgik en højere Enhed i „Vorden". 
Men for Heiberg betegnede „Vorden" for megen Uro, til at den kunde ophøjes til højere Enhed. Han 
formulerede da i sin Logik Trekanten således. Nederst de to: Den rent abstrakte tomme „Væren" og dens 
Modsætning „Vorden". Foroven som de to ophævede Modsætningers Enhed: „Tilværen".

Ifølge Hegel formede Erkendelsen af alt Tilværende sig nødvendigvis også som en Trehed, svarende til 
den Tilværelse, hvis Væsen man vilde erkende. I Logiken lærer man at forstå de blotte Tankeformer. I 
Naturfilosofien ser man dem fremtræde i og iklædte Rum og Tid. I åndsfilosofien endelig ser man, 
hvorledes det i Tid og Rum på udvortes Måde sondrede samles og beherskes i og af åndens Enhed. Hele 
den triangulerede Tilværelses Kugle viser sig da at være en gennemsigtig klar Enhed, den tænkende 
Tankes Tanke, det Absolutes Selvviden, Ideens, åndens, Guds Liv.

Det er da Tankens, Ideens, Guds Væsen at åbenbare sig i noget andet og derved være sig selv. Naturen, 
Historien er Tankens, Ideens, Guds Ikrafttræden. Ved denne Sætten sig selv i noget andet tænker Tanken, 
udtrykker Ideen, stadfæster Gud sig selv ved at gennemtrænge og ophæve noget andet. Thi Tanken, 
Ideen, Gud, er det Sande, det Højeste, det Værende i Naturen, i Historien, i det Endelige. Tanken, Ideen, 
Gud er det bærende i Naturens Love, i Statens faste Form, i Menneskets Religion lige fra dens første 
mytiske Former til dens højeste Udtryk. Igennem sin Menneskeblivelse trådte Gud selv ind i 
Endeligheden, i Naturen, i Historien og ophævede dem. Og Treheden gentager sig i Gud selv. Thi 
Faderen er kun Fader i Forhold til sin menneskeblevne Søn, men begge er de ånd og udgøre en 
Treenighed.

Hegels Tankegang bliver mere forståelig og kommer En menneskelig nærmere, når man ser dens egen 



Tilblivelses Historie. Den var selv født som Top i en Trehed. Hegel dannede Slutstenen i den daværende 
tyske Filosofis Udviklingsrække, et Udslag af den ved det nye Syn på Naturen vakte åndsanspændelse. 
Fichte havde set Ideen som det Subjektive (Jeget). Schelling havde set den som det reale Objektive 
(Naturfilosofi). Hegel opfattede den som det ideeltreelle, det Subjektiv-Objektive. Dette var det sidste 
Forsøg på i et System at forklare Tilværelsens Gåde. Hermed sprængtes og brast det.

Systemets Modtagelse i Danmark var, som før berørt, meget forskellig. Poul Møller svarede, da han blev 
anmodet om kort at udtrykke Grundtanken deri: „Jo, Hegel er egentlig gal. Han lider af en Monomani og 
tror, at Begrebet kan udbrede sig sådan", — og han tegnede derpå i Luften Stativet i en Trekant. For 
Sibbern forekom det mere blændende end overbevisende, og han betegnede dets danske Talsmand 
Heiberg som en Dilettant, hvad denne ikke tilgav ham. Heiberg var begejstret og ofrede egen Popularitet 
og egne gode Ejendommeligheder for at skaffe det Fodfæste på dansk Grund. Først Martensen lykkedes 
det at føre det til Sejr og at stille et Slægtled af Studerendes Trang ved veltalende at kirkesigne dets 
myndige Mystik.

Hegel var nået til sin Tredeling gennem et genialt Blik og hentede sine Eksempler især fra Historiens og 
Sjælelivets Områder. Heiberg derimod savnede Sans for disse, og hans Interesse for Tredeiing blev derfor
af rent formel Natur. Dette virkede uheldigt og blændede ofte hans eget sunde Skøn. Både i hans 
Inddelinger i hans Kunstlære og i hans Anvendelser af disse i hans Kritiker af Digtekunstens 
Frembringelser bliver han ofte vilkårlig og unaturlig. Man kommer til at smile af et så vilkårligt og 
umuligt Resultat af hans Tredelings Trang, som at Vaudeviller og „den spekulative Komedie" — hans 
egne Specialiteter — er den højeste Form for Digtekunst. Og man får inderlig ondt både af Publikum og 
af Oehlenschläger, når Heiberg retleder dem begge ved at spænde ham på sin Inddelings Slagterbænk, 
bortskære Halvdelen af ham og højtideligt forsikre, at hans Geni kun gælder Romancen, men ikke 
Tragedien. Stundom antager hans Tredelinger en så tom og gold Karakter, at de minder om de to 
hinanden modsatte Led „Kling" og „Klang", hvis højere Enhed er „Klingklang".

Dette var kun en enkelt af de Besynderligheder i Strid med det bedste i ham, som Heibergs Begejstring 
for Hegel ledte ham ind i. For at følge sin Mester gav han ofte også Afkald på sin medfødte Evne til at 
tale og tænke klart og svøbte sig med Velbehag i kunstlede, dunkle Skoleudtryk. Men hvad værre var, 
Mennesket i ham led Skade. Systemet forvred ham selv, så at han, den muntre, mildt opfattende og alt 
forstående, blev snever og hård i sin Dom, en brøsig Ordenshævder af Systemets Enevælde. Han forstod 
efterhånden hverken sig selv fra gamle Dage eller andre. Den frejdige Frihedstrang, der havde besjælet 
ham selv, da han vovede at skrive sine Vaudeviller, den Kritik af det Bestående, som nu lød omkring ham
med Krav på større politisK Frihed og Folkets Part i Ansvar og Styre, forekom ham nu som blot 
formasteligt Oprør mod Ideen. Det kunde måske for en anden have ligget nær at undskylde alt sligt ved at
se det som Udslag af Enkeltideer — Frihedens, Personlighedens o.s.v. —, der blot trængte for stærkt på 
og gjorde sig ensidigt gældende. Men sådan Bortforklaring lå ikke for Heiberg med hans Duksenatur og 
Sans for Form. Systemet anviste jo klart hver Enkeltidé sin Plads og Grænse. Modstand herimod var i 
Strid med den formelle Logik og måtte skrive sig fra en Grundskade, mod hvilken selv Guderne forgæves
kæmpe: Dødssynden Dumhed. Overfor denne gjaldt kun eet, hvad Heiberg lod Aristofanes uden Omsvøb 
svare en sådan Spedalsk: „Sjæl, gå du ad Helved til!"

Man kan tydelig følge den gradvise Udvikling af denne Synsmåde hos Heiberg, lige fra hans første 
Vaudeviller^ hvor den ytrer sig som blot åbent Blik for det Pudsige, indtil den i „En Sjæl efter Døden" 
(1841) har bredt sig til fuldstændigt Sortsyn. I Vaudevillerne er den pågældende stadig en enkelt, en 
Særling, en Undtagelse, ofte en godlidende Person, fristende til Medlidenhed. Men i de senere Stykker og
Digte breder den enkelte Figur sig og bliver til hele Publikum, Sløvhedens, Pjattets, Uvidenhedens, 
Selvtilfredshedens, Dumhedens Repræsentant. I „Syvsoverdag" bliver Publikum blot forkølet af Regnen 
og Tågen. 1 „En Sjæl efter Døden" bortvi-vises det både fra Himmerig og Elysium og henvises til at være
altid sig selv i Helvedes tomme Ensformighed. I „Nøddeknækkerne" får Publikum Prygl til af Satyrerne, 
da det møder ved Naturens årsfest.



 

Fig. 6. J. L. Heiberg. Efter Tegning af Emil Bærentzen. Litograferet af A. H. Hunæus.

I 1841 — året førend hans Sommerophold på Bakkehus — havde Heiberg (Fig. 6) udsendt sit skarpeste 
Fejdebrev mod Publikum, det bitre, vittige Skuespil „En Sjæl efter Døden". Sjælen er en Repræsentant for
Mængden, det store Publikum. Efter sin Død afvises den både i „Himmerige" og 1 „Elysium" som 
uantagelig på Grund af manglende Forståelse. Betegnende nok har Heiberg to Opholdssteder for de 
udvalgte, Himmerig for første Klasses, der er nået til Systemets Slutningskapitel med Treenig-hedslæren 
som Enheden af Religion og Filosofi, og Elysium for de Dannede, der ikke er nået hertil, men dog veed at
skatte græsk åndsliv. Sjælen må da „gå ad Helvede til". Dette Sted viser sig at svare så temmelig til dens 
tidligere Omgivelser. De allerfleste københavnske Aviser, ikke mindst de politiske findes dér.

Desuden holder vi Sibbern her, 

Vi besidder hans Bøger en og hver, 

Hans Kærlighed mellem Mand og Kvinde, 

Hans Værker om Hegels Filosofi, 

Hans Kontemplation og Ironi, 

Kort sagt det hele fandtes herinde, 

Ved „Adresavisen" det blev komplet. 

Især siden Sibbern skriver deri, 

Er der god Forslag i dens Maskepi.

Der er også Teaterforestillinger hver Aften.

„Hvad spilles iaften?" Det er „Mulatten" Og „Maurerpigen" .

Sjælen.

I Sandhed, jeg glædes ved den Besked, 

Thi heraf slutte jeg tør omtrent, 



At Andersen her nu bliver erkendt.

Ved alle disse Oplysninger bliver Sjælen efterhånden mere og mere tilfreds, indtil den pludselig forfærdes
ved at høre Navnet på Stedet: Helvede.

Sjælen.

Men Gud bevares! hvordan går det til ?

I Helved jeg ikke være vil.

Jeg vist af Vanvare kom derhen.

Jeg har altid været en skikkelig Mand

Og agtet som Borger i mit Land.

Mefistofeles. 

Just derfor kommer du der, min Ven!

Sjælen.

Skal man da straffes for sine Dyder?

Mefistofeles. 

Du straffes ikke.

Sjælen.

Det er jo bekendt, 

At i Helvede bliver man stegt og brændt.

Mefistofeles. 

Det er Kællingesnak, som intet betyder. 

Man vrøvler hos jer om de tusind Ting, 

Hvoraf Ingen kender det rette Sving. 

Vel sandt her findes adskillige Gryder 

For dem, som leved med store Lyder; 

For Mordere, Tyve, samt andre Skælmer 

Der brænder en Ild, som aldrig helmer. 

Men Pluraliteten er de Honnette, 

Og de behandles honnet med Rette. 

Således går det nu dig og dine; 



For jer beredes der ingen Pine.

I finde, som sagt, det samme Liv, 

Den samme Travlhed og Tidsfordriv, 

Som forhen i det jordiske Rige; 

Det kommer deraf, må jeg dig sige, 

At du min Ven og dine Lige 

Alt, mens I leved, i Helvede vare.

Sjælen.

Var jeg i Helved?

Mefistofeles.

Som næsten Alle. 

Kun plejer man ej sådan at kalde 

Det fede, flegmatiske Liv på Jord 

Hvori man på det Reale troer 

Og fået ej det mindste Glimt at se 

Af den magre Benrad, man kalder Idee.

Hvad der er Hovedkendetegnene på Stedet, hvor Sjælen har fået Ophold, er, at man kun kan komme ind 
deri, men ikke atter ud, at der hersker en umådelig Kedsommelighed, da der ikke er Fremskridt, men alt 
kun er en Gentagelse. Sindbilledet herpå er samtlige Beboeres daglige Fællesbeskæftigelse, at helde Vand
i Danaidernes bundløse Kar.

Koret fra Danaiderne høres:

Stræb og tål! 

Intet Mål

Opnås kan i Evigheden. 

Vent ej Nydelsen og Freden, 

Vent ej Lønnens fyldte Skål! 

Håb ej sligt! 

Stolt og rigt

Er dit Værk fra Formens Side, 

Når du kun til evig Tide 



Uden Nytte gør din Pligt. 

Ingen Grund! 

Ingen Bund !

Hid med Spanden, hid med Øsen! 

Travlhed, Travlhed er vort Løsen 

Indtil Verdens sidste Stund.

Ved Lyden af dette Kor bliver den troskyldige Sjæl begejstret og udbryder:

Hvad jeg hørte, har alt forandret min Tanke,

Jeg føler mit Hjerte højere banke.

Det vil mig meget interessere

Til det fælles Mål at konkurrere.

Jeg agter desuden Foreningsånden,

Ved den, så tror jeg, er Staten stærk.

Og det er herligt at række Hånden

Til sligt uendeligt Kæmpeværk.

Med dette Udfald mod den nye Tids ledende Tanker slutter Skuespillet. Dog nej. Hånen får Dobbeltsmeld
i Genlyd nede fra Jorden af en Skåltale med ®Sang af Efterlevende.

Ved denne Borgerfest, hvorved så mangen 

Højthædret Mand blev omtalt ved en Skål, 

Ej glemme vi den Ven, som forudgangen 

Os vinker til sig fra sin Banes Mål. 

Nu er han salig i sin Himmels Glæde, 

Han skuer ned fra Frihedslandet hist, 

Og skænker os, som her ved Glasset græde, 

Den blide Trøst: Vi samles nok tilsidst.

— Når en Nulevende betragter dette gamle Mellemværende, går det En let så, at man trods Heibergs 
bedårende Vid ender med at tage Modpartens Parti. Især virker Slutningsscenen modsat af tilsigtet. Man 
synes uvilkårlig godt om, at Sjælen øjeblikkelig er villig til at tage et Tag med til bedste for en fælles Sag.
Og man regner det ikke for en afgørende Brøde, at den ikke er klassisk dannet nok til at kende det gamle 
græske Sagn om „Danaidernes Kar" som Benævnelse for et håbløst Foretagende. Falder man i Tanker, 
kan man ende med at sige: Hvad er håbløst? Og er selv det håbløse i og for sig forkasteligt? Plejer man 
ikke i Nutiden med Omhu også Syge og anser dette for Pligt?



Omvendt gør Heibergs Overlegenhed ikke samme Indtryk på Nutiden, som på ham selv. Han anser sig for
åndsover-legen, taler i den guddommelige Idés Navn, måler Publikum Skæppen fuld og dømmer det 
ifølge sin Lovbog til Helvede. Men Nutiden har let ved at se, at den guddommelige Idé, hvis Talsmand 
han er, er en grumme menneskelig, så langt fra at være den evig faste, at den kun er en Omstrejfer, der er 
bleven til fiks Idé hos Heiberg. Hans Målestok over for Publikum er så langt fra at være sikker og 
fuldkommen, at den blot er sammensat af en gammel græsk Kugle og en moderne tysk Trekant. Og den 
Lovbog, hvorefter han vil pleje Ret, lider af den Skavank, på Forhånd at erklære Folkets Flertal for 
Forbrydere.

Nutiden går endogså så vidt, at den tror sig istand til at kunne forklare, hvorfor Heiberg havnede i denne 
fikse Idé. Det lå i Trekanten, den skulde hellere have været en Firkant. Dette kunde synes som blot kåde 
Løjer med Systemets Allerhelligste, det vimse, allesteds nærværende Tretal. Men det er mere.

Thi ser man på Heibergs personlige Forhold og Omgivelser, der ubevidst efterhånden måtte sætte Præg på
hans Tankeform, så stemmede de kun altfor vel med Systemet. Hans Hjem udgjorde et Tretal, fremkaldte 
en Treklang, der fuldt ud svarede til og som Klangfigur gengav en ægte hegelsk Stor-Trekant. Fru 
Heiberg repræsenterede Naturen, Fru Gyllembourg Historien, der som bekendt er Erindringens Datter, og 
som højere Enhed af begge udgjorde Heiberg Tanken, Ideen. Den dialektiske Strøm gik ustandseligt 
gennem de tre Led og tilsammen udgjorde de Helheden, det Absolute. Netop derfor måtte den grå 
Skybanke, der viste sig uden for Hjemmet, stå som det Absolutes Modsætning, det Endelige, det Idéløse, 
det Dumme — med eet Ord: Publikum.

Denne Trekantens Slutning forekom den selv logisk rigtig. Men Fejlen var, at der manglede et Led i 
Treklangen, savnedes en fjerde Stemme, der vilde have givet Harmonien Kvartettens Form. Der 
manglede en Barnestemme. Dette mærkedes ikke af Trekanten selv, men var synlig for enhver, der 
iagttog Aldersforskellen. Denne havde oprindelig været i Ligevægt, idet de tre var 20, 40 og 60 år gamle. 
Men efterhånden som Tiden gik, vedblev vel den indbyrdes Normalafstand af tyve år at være den samme, 
men den samlede Kres steg år for år højere, og Afstanden mellem nederste Led og Jorden tiltog 
betænkeligt. Der manglede et første Trin.

Hvor helt anderledes vilde Skybanken, Dumheden, Publikum have taget sig ud for alle tre, og ikke mindst
for den samlende Viden og Tanke, Heiberg, når han havde følt en lille Hånd i sin, hvor op fra strømmede 
ubetinget Tillid og Hengivenhed, og som Modstrøm Kærlighed og Omhu; en allerkæreste lille Dumrian, 
der misforstod, græd, lo og voldte Glæde; et forstyrrende, fordringsfuldt lille Publikum, som man for 
ingen Pris vilde undvære og som det var Ens Fryd at forædle; et Udtryk for Vækst og Fremgang; et 
Håbets og Ængstelsernes Midtpunkt, ikke mindst når Tiden kom for den lille til som voksen på egen 
Hånd at færdes mellem det store Publikum. Hvert eneste venligt Ord herfra, selv det mindste Tegn vilde 
tages som Forskud og Varsel om, at Ens lønlige Bøn måtte opfyldes, og det gå den unge godt i alle de 
Omgivelser, hvor man ikke længer kunde følge. Ens Barn blev selv en Del af Publikum, og Publikum Ens
Barn.

Denne Naturens Vejledning, Garnnøglet mellem Slægtleddene, blev ikke Heiberg forundt, og herved led 
hans For-ståelse. Men inden for sin Begrænsning, sin pådragne fikse Idé og uforskyldte Ensidighed viste 
han de gode Egenskaber, som Naturen så rigt havde udstyret ham med. Trofast værgede han, hvad han 
havde vundet kært. En Modstander af de mangfoldigt opskydende uvane Personlighedsbegyndelser, 
hævdede han kækt sin egen kantede Overbevisning og udviklede således under Ideens Påskud og Skygge 
sin egen Personlighed.

Hans Kald var Digterens. Og som sådan har han i rigt Mål sonet og overerstattet, hvad han gjorde Skade 
som Filosof. Filosofiens Bistik gjorde ham ensidig og ensom og stillede ham som Tænker på tværs af 
Samtidens Udvikling. Men Såret gav hans Vilje Mod, hans Personlighed Rejsning. Og omsat i hans 
Digterevne fremkaldte den Værker af en sjælden Sødme, Vemod, Klarhed og Dybde. Den Hvirvel, han 
danner i den danske åndsudvikling, betegner da ikke blot Standsning og Tilbagegang, men en egen 
Selvbesindelsens solklare Plet, der på engang ved sin tilsyneladende Ro angiver Strømmens Styrke, 
afspejler Himlen og synes at åbne Indblik lige til Bunden.




