
Brevveksling mellem 
Camma Rahbek og E. C. Werlauff 

18o8-1818 
Ved BJØRN KORNERUP 

DA Revisor P. H. Boye, der fra sin Fader, Litteraten A. E. Boye i 
Arv havde taget Pieteten for Bakkehuset og dets Vennekreds, 

1881 udgav sin bekendte Bog »Om Karen Margrethe Rahbeks Brev-
vexling og hendes Correspondenter. Meddelelser af efterladte Breve«, 
indføjede han heri et Afsnit om Cammal Rahbeks Brevskifte med 
E. C. Werlauff (S. 57-67). Det var med god Grund. Hørte Werlauff 
end ikke til dem, der hyppigt indfandt sig i den berømte Hjørnestue 
paa Bakkehuset, saa var han dog højt værdsat som Ven baade af 
Knud Lyne Rahbek og af hans Hustru. Da der nu ved et gunstigt Til-
fælde er dukket op en hel Samling Breve fra Camma Rahbek til Wer-
lauff fra Aarene i8o8-1818, vil det være rimeligt at levere en Udgave 
af dem i Forbindelse med de tilsvarende Breve fra Werlauff.2  

Fru Rahbeks Position som en af Tidens flittigste og mest yndefulde 
Brevskriverinder er vel kendt. Hendes talrige Breve til J. P. Mynster, 
Christian Molbech og andre er lige saa mange Vidnesbyrd om hendes 
sjældne Evne til at tumle sin elegante Pen og forlene Behandlingen selv 
af de mest hverdagsagtige Emner med en egen Tone af Skønhed og 
Skælmeri. De nedenfor gengivne Breve adskiller sig i saa Henseende 
ikke fra tidligere offentliggjorte. 

Mindre kendt af en større Offentlighed er derimod hendes Kor-
respondent Erich Christian Werlauff (1781-1871). I de Aar, nærværende 
Brevveksling spænder over, var Werlauff dels Bibliotekssekretær ved 
Det kgl. Bibliotek, dels Adjunkt (fra 1812 Professor) i nordisk Histo-
rie ved Universitetet. Den stilfærdige, noget ængstelige Lærde havde 
efter egen Opgivelse for første Gang i Sommeren i8o83  aflagt Besøg 
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paa Bakkehuset, og han vedblev i den følgende Snes Aar at være knyt-
tet til Stedets Vennekreds. 

Som ovenfor nævnt, og som det med al forønskelig Tydelighed 
fremgaar af de her udgivne Breve, kunde der gaa lange Tider hen mel-
lem hans Visiter, der var saa sjældne, at »et Werlauffsk Besøg« i det 
ejendommelige Bakkehussprog omtrent var entydigt med slet intet 
Besøg.4  Det gjorde dog intet Skaar i Venskabet, og man tør vistnok 
tage det som et Udtryk for den Ærværdighedens Nimbus, Werlauff 
allerede i sine yngre Aar var omgivet af, at han - som et Særsyn -
undgik at faa heftet paa sig et af de Kendingsnavne, som Bakkehus-
sproget var saa frugtbart paa.5  

Werlauff selv satte stor Pris paa sin Forbindelse med Bakkehuset. 
I sine »Erindringer« ser han med Glæde tilbage paa de Timer, han havde 
tilbragt her, og hvori han havde nydt »den aandrige, elskværdige Ko-
nes og hendes høist interessante Mands underholdende Selskab«.6  For 
en Lærd, der i den Grad som Werlauff var fortrolig med en svunden 
Tids Kultur - og Litteraturhistorie, var det i høj Grad berigende at 
møde en Skikkelse som Rahbek, der selv paa enestaaende Maade havde 
levet med i de foregaaende 5o Aars litterære Udvikling, og som i sin 
tro Erindring havde opbevaret et uudtømmeligt Forraad af Træk til 
Belysning af denne. Til Fru Rahbek følte han sig derimod draget ved 
hendes deltagende, sjælfulde Forstaaelse af hans Personlighed, - ved 
hendes »saa sieldne Forening af Aand og Hierte«, som han en Gang 
skrev til hende.' 

Det var da ikke uden Grund, at Werlauff som gammel kunde gøre 
Resultatet af sit Bekendtskab med Rahbeks op i de Ord: »jeg tænker 
ofte med veemodig Taknemlighed paa dette giestfrie og elskelige 
Huus ; et lignende har jeg hverken før eller siden kiendt«.8  Sit sidste 
Besøg paa Bakkehuset aflagde Werlauff i Efteraaret 1828, men Fru 
Rahbek var da saa svag, at han ikke ansaa det for tilraadeligt at gaa ind 
til hendes (kun faa Maaneder senere døde hun, den 21. Januar 1829). 

Den, der gennemlæser de nedenfor aftrykte Breve, vil maaske ikke 
fmde dem »betydelige« i Ordets sædvanlige Forstand. Indholdet ud-
vider kun i meget faa Tilfælde vort Kendskab til almindelige Forhold 
i Tiden. Brevene handler mest om Hverdagens smaa Begivenheder, 
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Fig. I. CAMMA RAHBEK 
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særlig om de forskelligartede Kommissioner, Fru Rahbek havde i Be-
redskab til sin tjenstvillige københavnske Ven, og frem for alt om Mu-
lighederne for at faa Werlauff lokket til at aflægge Besøg paa Bakke-
huset. Ikke desto mindre er de ogsaa trods deres noget spinkle Indhold 
af Værdi til Forstaaelse af det egenartede Bakkehusliv. I Forening med 

andre Vidnesbyrd taler de deres Sprog om 
den gennemdannede Husfrues litterære In-
teresser og andre Sysler, men især kan de 
give en senere Eftertid en levende Fornem-
melse a£ hvor fjernt Bakkehuset den Gang 
føltes at ligge fra Hovedstaden. 

Lad være, at Werlauff har været en ual-
mindelig forsagt Natur, tilbage bliver dog 
Indtrykket a£ at det ikke helt har været 
nogen Spøg en Efteraars- eller Vinteraften 
at vove sig ud paa Vandring fra Køben-
havns Porte til Bakkehuset. Vejbesværlig-
hederne £ Eks. paa det lidet bebyggede Ve-
sterbro har i Datiden været saa store, at de 

Fig. 2. E. C.WERLAUFF	 let har kunnet tage Modet selv fra en dri- 
stigere Karakter end Werlauff io 

Den største Tiltrækning ejer Brevene utvivlsomt ved deres Form 
og Tone. I Fru Rahbeks Epistler genfinder man vel de Ejendomme-
ligheder, som ogsaa præger hendes øvrige Breve, men Werlauffs teg-
ner et Billede af Sider af hans Personlighed, som kun sjældent kom-
mer til Syne. Fra hans Brevveksling med L. S.Vedel Simonsen, J. Chr. 
Berg" og andre er hans Udtryksform over for lærde Venner vel kendt, 
men i disse Breve fra hans yngre Aar til en Dame er det en noget an-
den Werlauff, der træder Læseren i Møde. Kan Eftertiden end maaske 
føle sig fristet til jævnlig at smile ad det gammelagtige Præg, som hvi-
ler over den blot 3o-4o aarige Mand, saa maa den dog bøje sig for den 
Aandens og Formens Noblesse, der ogsaa i hans brevlige Udtalelser 
kendetegner Fru Rahbeks stilfærdige Beundrer og trofaste Ven. 

Da det her drejer sig om skriftlige Efterladenskaber fra to saa frem-
trædende Aandspersonligheder, er Brevene tilstræbt gengivne aldeles 
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ord- og bogstavret selv med Bibeholdelse af ikke faa Incurier i Bog-
stavering og Tegnsætning. En ikke ringe Vanskelighed har Daterin-
gen voldet, idet de fleste af Brevene er udaterede eller kun mangel-
fuldt daterede. At Fru Rahbek sjældent tilføjede Datum, er en Ejen-
dommelighed, hun har tilfælles med saa mange af ældre Tiders kvin-
delige Brevskrivere - hun ansaa forøvrigt sine egne Breve blot for 
Øjeblikkets Børn -, men at ogsaa en saa nøjagtig Historiker som Wer-
lauff baade nu og senere" ofte forsømte - eller glemte - at forsyne 
sine Breve med Datum, er mere mærkeligt. En omtrentlig, men dog 
gennemgaaende nogenlunde paalidelig, Datering har da maattet ud-
findes som oftest ved Hjælp af indre Kriterier. 

I vedføjede Noter er der i al Knaphed givet Oplysning om de i 
Brevene omtalte Forhold og Personer, for saa vidt dette har været 
Udgiveren muligt. 

I 
Kbhvn. 22 Mai [18081.1  

De Inkorrektheder der fandtes i det islandske Vers, om hvis For-
tolkning De viiste mig den Opmærksomhed at henvende sig [!] til mig, 
og dem Jeg snarere vil tilskrive Øhlenschlæger,2  der maaskee har havt 
en maadelig Udgave for sig, end Dem, hindrede mig ikke fra ved før-
ste Øiekast at giette paa en 7 a 800 Aar gammel Øhlenschlæger i Is-
land eller Norge som Forfatter. Jeg formodede strax at det maatte fin-
des hos gamle Sturlesen, Navnet Haralldur og Indholdet bragte mig 
videre paa Spor, Ieg bladede frem og tilbage i de 3 Folianter, og See! i 
Gaar lønnedes min Umage. 

Det findes i ide Tome S. 174.3  Ieg tør ikke supponere, at De, med 
al den Interesse for den nordiske Oldtid ieg veed De besidder, bruger 
en Udgave, der, uagtet den fortrinligste, er i en Format der stundom 
er afskrækkende for mig der dog lever og røres mellem Folianter. Jeg 
vil derfor udskrive Anledningen til Verset og en Oversættelse af Ver-
set selv, der lyder som følger: 

»Kong Harald (Haardraade) var en deilig og anseelig Mand: hans 
»Haar og Skieg var guult; han havde kort Skieg men. lange Knebels- 
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»barder — — — hand var grum og streng mod sine Fjender, og refsede 
»haardelige for hvad somhelst Misgierning det var. Saa siger Thio- 
»dolf: 

»Forstandig Konge straffer sine 
Undersaattis viiste Ofuermod. 
Jeg troer huer af Kongens 
Mend lider for huis hand giør. 
Stridsmænd de Byrder maa 
Bære, de sielfue sig lafue. 
Harald saa Straffen deeler, at 
En med anden fanger Ret«. 

Fortryd ikke paa, at mit Svar har biet saa længe. Det vilde være mig 
en Fornøjelse oftere at kunne tjene Dem med min Smule Islandsk .4  

forbindtligst 
Werlauff 

2 
zo Decbr.1  [1808]. 

Gode Veninde! 
Med dette Navn haaber Ieg De i Fremtiden tillader mig at nævne 

Dem. Deres vennehulde Skrivelse, der røber saamegen Godhed og 
Velvillighed for mig, giver mig den Dristighed, for ikke at sige, be-
rettiger mig dertil. 

Naar Ieg besinder mig, at det er fulde fire Maaneder siden ieg 
sidst var paa Bakkehuset, og at vi dog i dette Mellemrum ikke har 
manglet godt Veir, saa tilstaaer jeg, at »De Aarsag har om mig at tænke 
Allehaande.« Dog burde De heller have søgt enhver anden Grund 
dertil, end den, at Deres Selskab ikke kunde interessere mig. Jeg er 
ikke oplagt synderlig til Forstillelse, og Enhver der kiendte mig noget 
nøje og saae mig een af de faae Gange jeg var i Deres Huus, vilde strax 
opdage at ieg der befandt mig i et Selskab, saadant som det kun sielden 
faldt i mit Lod. Dog — jeg vil ikke Kiæde Dem med Complimenter, 
hvor velmeente og grundede disse end ere, men heller reent ud be-
kiende Hovedgrunden til min lange Udeblivelse, skiønt Jeg veed De 
vil smile ad den, thi den er ingen anden end Ulyst til at gaae den lange 
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eensomme Vei i disse mørke Aftener fra Bakkehuset. Jeg har et Par 
Gange bedet Tryde 2  at lade mig vide, naar han enten selv gik derud 
eller vidste at andre kom ud herfra Byen, thi naar ieg blot har En eene-
ste i Følge med mig, det være sig Mand, Qvinde eller Barn, er ieg en 
Helt, men ieg har intet hørt fra ham. Hertil kommer rigtig nok ogsaa, 
at Ieg tre Gange om Ugen gaaer fra mit Logis ned paa Studiigaarden, 
for at fortælle en 6 a 7 Personer eet og andet om Oluf Tryggesen, 
Oluf den hellige etc. det er med andre Ord at ieg tre Timer om Ugen 
holder Forelæsninger? Men at dette til Sommer ikke skal afholde mig 
fra at besøge Bakkehuus iævnlig, haaber Ieg De med mig skal sande. 

Schillers Thalia4  var dengang Rahbek begiærede den ikke hjemme. 
Nu er den hiemkommen og i min Værge. Kunde den følge med Bre-
vet, skulde De have den tilligemed det, men da det ei lader sig giøre, 
maae jeg bede Dem have Taalmodighed gandske faae Dage. Jeg skal 
tage Mod og Mandshierte til mig, glemme mit korte Syn, trodse Fryg-
ten for Stiemænd, Beegplastere5  og dybe Grøfter, og en Aftenstund 
vandre ud til Bakkehuset eller og den første Helligdag Vejret bliver 
nogenledes taaleligt, om Formiddagen. Bogen har jeg taget paa mit 
Navn; Deres Beviis, som desaarsag ikke behøves, er i øvrigt for mig 
fuldkommen gyldigt. 

Min bedste Hilsen til Rahbek og Carl. Jeg hører at R. er i fuld Ar-
beid med et Geburtsdagsstykkes hvortil jeg ønsker megen Lykke. 
Dem selv ønsker ieg af Hiertet Helbred og alt Velgaaende; hvad meere 
ieg kunde have at sige giemmer ieg til mundtlig Samtale. Vægteren, 
som i dette øjeblik raaber 1o, minder mig desuden om at det er Tid 
at slutte. Lev vel og tænk stundom paa Deres Ven 

Kbhvn. 20 Decbr. 
Werlauff 

3 
Bakkehuset d. 20 Dec: [18o8]. 

Min gode Ven! 
Da jeg virkelig troer — hvad min Beskedenhed end kunde have at 

indvende derimod — hvert godt Ord, De siger mig, saa maatte Deres 
venskabelige Brev ogsaa glæde mig ret inderligt, og jeg maatte ikke 
være mig selv, hvis jeg ei strax bevidnede Dem min Erkiendtlighed 
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derfor, saavel som for Opfyldelsen af min Begiæring. Og for at De 
skal see hvor dristig, Deres Godhed giør mig, og at De ikke kan kalde 
Dem min Ven uden ogsaa at maatte finde Dem i, at jeg bruger Dem 
som Ven, saa er jeg næsviis nok til at bede Dem om I : hvad jeg dog 
virkelig frygter, let kunde være Dem til for megen Uleilighed :1 saa 
snart mueligt, at komme en Convolut om Thalia, og skrive uden paa: 
Til. Hr Pastor Mynster i Spielleruy 1: thi De kan dog vel ikke have no-
get imod, at det er til en Anden, jeg laaner Bogen, da jeg tør indestaae 
Dem for, at De skal faae den uskadt igien, saasnart den er brugt; og, om 
Gud under mig Livet, igiennem mine egne Hænder :1 og endelig at 
have den Godhed, at levere eller lade den levere ind til Urtekræmmer 
Lyngbye i Frederiksberggaden2  med Anmodning fra mig, at den ufor-
tøvet maatte blive befordret ud til Mynster. Nu, jeg har tilendebragt 
denne lange næsvise Begiæring, faaer jeg -som et ængstelig Gemyt let 
kan faae - mange Skrupler, da det virkelig dog forekommer mig vel 
uforskammet, at give Dem saa meget at bestille, og da jeg desuden 
frygter, at De ikke vil komme saasnart herud, naar De intet egentlig 
Ærinde har. Imidlertid kan jeg dog ikke nægte, at det virkelig er mig 
magtpaaliggende at Mynster faaer Bogen snart, da jeg for længe siden 
har givet ham mit Ord paa at skaffe den, og jeg desuden har havt saa-
meget Vrøvl i den Anledning, fordi jeg har forladt mig paa lutter 
uefterrettelige Mennesker, og ikke strax giort, hvad [jeg] dog til Slut-
ningen maatte giøre. Desuden er jeg ogsaa vis paa, at der netop i disse 
Dage er sikker og paalidelig Leilighed til at faae Bud ud til Spiellerup. 
Jeg maae derfor dæmpe al Ængstlighed over den Uleilighed, De skal 
have for min Skyld, og blot forsikkre Dem, at det dog virkelig er med 
megen Undseelse, jeg saaledes benytter mig af Deres Venskab. Vidste 
jeg bare, hvor De boede,3  saa kunde jeg dog maaskee faae et Bud ind 
efter Bogen - endskiøndt det dog vel var usikkert om det traf Dem 
hiemme - men at sende op paa Bibliotheket, kan jo ikke nytte. 

Jeg længes nu dobbelt efter at De skal komme herud, for at jeg 
ogsaa kan komme til ret at forklare Dem, hvor jeg kunde faae saa me-
gen Dristighed fra som der behøves for at bede Dem gaae mine Ærin-
der. Men hvor meget jeg end af mange Aarsager længes efter Dem, vil 
jeg dog nødig, De skal gaae herud en Aften, da De maatte gaae ene 
hiem, thi hvad Deres Ulyst til at gaae i Mørke paa eensomme Lande- 
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veie angaaer, da kan jeg meget godt sympathisere med Dem, og jeg 
skammer mig slet ikke ved at bekiende det, da jeg veed, jeg har Mod, 
hvor det er Umagen værd at have det, og kun er en lille Cujon, hvor 
jeg ikke holder det for Umagen værd at være Andet. Jeg vil usigelig 
gierne lade Dem vide, naar jeg engang forud veed at her kommer 
nogen, hvilket dog undertiden er Tilfældet, thi jeg vil endelig ikke 
at Deres Godhed imod mig skal blive Dem til et Hoverie-Arbeide, 
som det vilde være, at trække den lange Vei herfra ganske ene. Men 
hvordan vi end indrette os, da maae det endelig blive i Vinter, De be-
søger mig, da jeg sandelig er alt for syg til at turde tænke paa, hvad der 
vil skee til Sommer; desuden er Vinteren I : hvor ilde den end handler 
med mit usle Legeme :1 min kiæreste Aarstid, og den hvori jeg helst 
ønsker mig mine Venners Selskab, ikke fordi jeg da siældnere kan nyde 
det, men fordi jeg kan nyde det roeligere, og altsaa have mere Gavn af 
det. 

Rahbek har rigtig nok været i fuldt Arbeide, men er dog nu næsten 
ganske færdig med at befrie Trondhiem ;4  derimod er jeg langt fra ikke 
færdig med at befrie mig selv, det er med andre Ord: at jeg langt fra 
ikke er færdig med Reenskrivningen deraf, som jeg begyndte paa i 
Gaar Middags, og som i Dag har givet mig saameget at bestille, at De 
maae undskylde at denne Epistel er, som den er, thi naar man har sid-
det og skrevet den hele Dag, saa kan man vel have Lov til at være flau 
og kiedsommelig paa den Tid, man skal gaae til Hvile. 

Torsdag Morgen. 
Jeg seer nu med megen Undseelse paa mit ynkelige Avisstykke ►  : ter-

minus technicus :1 og vilde gierne befrie  Dem for det, dersom ikke min 
egen Befrielse gav mig saameget at bestille, at jeg nødes til at lade An-
dre befrie dem selv. Jeg tilføier da blot, at jeg ikke bliver roelig, før 
jeg af Deres egen Mund erfarer, at De ikke er vred paa mig, fordi jeg 
giør Dem Uleilighed med mine Commissioner. Dersom De kunde 
lægge en lille Seddel ind til Schultzes,5  hvoraf jeg Dagen iforveien 
kunde erfare at De vilde gaae herud, saa skulde jeg nok sørge for, at 
her skulde komme et Menneske, De kunde følges ind med. Men lad 
det ikke bie for længe! 
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Rahbek og Carls hilse Dem meget, og jeg er alt for egoistisk til, at 
jeg ikke skulde giøre Slutningen af Deres Brev til mine Ord, ved at 
bede Dem, at tænke stundum paa 

Deres Veninde, K. M. Rahbek. 

4 
24. Decbr. [1808]. 

Deres Ønske, kiære Veninde! er opfyldt. Bogen er, vil ieg haabe, 
nu i Spiellerup.1  Det første Vi nu igien faae lidt Frost haaber Ieg at see 
Dem paa een af de foreslagne Maader. Naar De i deres [! ] sidste Brev 
skriver at De er alt for syg til at kunne tænke paa hvad der vil skee til 
Sommer, saa har De dog vel ikke meent det ganske efter Bogstaven; 
jeg tør i detmindste ikke forklare mig det saa. Sees vi ikke meer i 
det gamle Aar, da vil jeg i Forvejen ønske dem [!] et glædeligt Nytaar, 
og fornemmelig bedre Helbred end hidindtil; cætera enim de te ipsa 
rumas, det er udlagt, for Resten er De Dem selv nok. 

Min Hilsen til Rahbek og Carl. Lev vel og glem ikke 
Deres Ven 

Werlauff. 

5 
Bakkehuset d. 28 Dec: [1808]. 

Kiære, gode Ven! 
Endskiøndt jeg meget vel indseer, at De nu burde forskaanes for 

mine Breve, saa kan jeg dog ikke give Tid, til vi sees, med at sige Dem 
hvor rørt og taknemlig jeg er over den venskabelige Beredvillighed, 
hvormed De har opfyldt min rigtig nok vel næsvise Begiæring,1  og 
jeg havde sikkert allerede i Gaar sagt Dem dette, dersom jeg ikke 
havde havt saa umaadelig travlt med Fuldendelsen af det store Værk, 
jeg har arbejdet paa i denne Tid.2  

Men fordi jeg nu haster med at aflægge min Taksigelse til Dem, 
maae De ingenlunde troe, at det ikke haster med at komme herud, thi 
det haster virkelig, og kan aldeles ikke — hvad De sikkert helst saae —
udsættes til Sommer. 
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Det Udtryk i mit sidste Brev, som De har været saa venskabelig og 
god nok til ikke at ville forstaae efter Bogstaven, var dog under og ikke 
over, hvad jeg har tilstrækkelig Grund til at meene, men det kan natur-
ligviis ikke andet end glæde mig inderligt, at Mennesker, jeg har God-
hed for, ogsaa have saa megen Godhed for mig, at de heri ikke ville 
være af min Meening. 

Heller ikke kan det andet end glæde mig, at De har saa god en Mee-
ning om mig, at De troer, Helbred at være det, De fornemmelig maae 
ønske mig. Imidlertiid skylder jeg dog Sandheden at bekiende, at jeg 
desværre endnu ikke, saameget som jeg burde, er i Besiddelse af det 
Gode, der rigeligen erstatter os Savnet af Helbred, og Alt, hvad der 
beroer paa udvortes Omstændigheder; men da jeg tillige veed, at jeg 
ærlig og alvorlig stræber derefter, saa maae mine Venner vel troe at jeg 
har grebet Klenodiet, thi som jeg ingenlunde kan eller ønsker at kunne 
bedømme dem upartisk, saa seer jeg ogsaa helst at de behandle mig 

,ligeledes. 
Fodposten3  afbryder nu mine alvorlige Betragtninger — hvorved 

De intet taber — og lader mig kun Tid til i største Korthed at takke 
Dem for alt Godt i det gamle Aar, ønske Dem Held til det nye, og 
gientage min Begiæring om snart at see Dem.4  

Deres hengivne Veninde 
K. M. Rahbek. 

6 
Bakkehuset d. 18 Jan: t8o9. 

Min gode, men dog alt for usynlige Ven! 
Jobl Mynster, der i Mandags kom til Byen, bragte mig i Gaar Ef-

termiddags Thalia tilligemed mange Taksigelser for Laanet, hvilke jeg 
herved aflægger til Dem, som den de egentlig tilkommer, og tilføier 
jeg min Undskyldning for, at jeg ikke strax sendte Dem Bogen ind, 
da jeg dog veed, at det haster noget. I Morges vilde jeg med Fodposten 
have sendt Dem den op paa Bibliotheket, men da jeg ikke var vis paa 
at De var der, ansaae jeg det for sikkrest at sende den til Deres Bopæl, 
som jeg rigtig nok ikke veed, men Fodposten dog sagtens vil kunne 
finde. 
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Fig. 4. CAMMA RAHBEKS HAANDSKRIFT (Brev Nr. 5). 
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De kom da slet ikke ud til mig, men Veiret har da ogsaa været -
næsten uafladelig - saaledes, at jeg ikke engang burde ønske, De var 
kommen; havde det ikke været, saa havde De sandelig ikke faaet Roe 
for mig, thi der har dog i den Tid undertiden været Nogen hos mig 
om Aftenen, som havde kunnet sørge for, at De uskadt var kommen 
hiem igien. Men nu tegner dog Veiret noget maneerligere - i det 
Mindste forekommer det mig usle Stakkel, som Kulden har ilde med-
handlet, at mildere Veir altid er bedre Veir - hvorfor jeg ogsaa sikkert 
venter, at De snart melder Dem hos mig, som jeg har bedet Dem om, 
for at jeg kan være belavet paa en Følgesvend til Dem.2  Var jeg en 
Prindsesse, eller blot en Grevinde, istedetfor at være en stakkels bor-
gerlig Kone, saa havde jeg vist ikke havt nødig at bede Dem selv saa 
ofte, inden De underdanigst havde fremstillet Dem for min høie Per-
son, men nu maae jeg vedblive at bestorme Dem til De bliver kied af 
mit Plagerie, og anseer det for mindre Plage at gaae herud. 

Skulde imidlertid dette - som jeg rigtig nok befrygter - endnu vare 
længe, saa hav den Godhed engang forinden, at forklare mig indlagte 
Runner,3  som jeg i Form af et Nytaars-Vers sendte Ole Mynster4  Nyt-
aarsdag med Fodposten, og som jeg nu har faaet nogen Frygt for, 
mueligen kunde indeholde noget, hvorved jeg paa en Maade havde 
prostitueret mig. Sagtens har jeg det Haab, at det dovne Spetakel ikke 
giør sig den Uleilighed at skaffe sig underrettet om Nytaars-Versets 
Indhold, men hvad han ikke giør, kan hans Broder,5  der ikke er do-
ven, og der desuden har en stor Tilbøielighed til - hvad vi her paa 
Bakkehuset kalde - Alvidenhed,6  lettelig falde paa at giøre. Jeg vil slet 
ikke bede Dem, ikke blive vred, fordi jeg benytter [mig] af Dem, og-
saa ved mine Galskaber, thi De er for god til at blive vred, og da De 
dog ikke alvorlig vil tage Dem af min Cultur, saa maae De finde Dem 
i, at jeg bærer mig lidt galt ad. 

Lev forresten vel,' og beviis ikke alleen i Tanker og Ord, men 
ogsaa i Gierninger I : ved nemlig snart at komme ud til mig :1 at De 
ikke glemmer Deres hengivne Veninde, 

Karen Marg: Rahbek. 
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7 
19. Jan. [1809].1  

Gode Veninde! 
Da der hidindtil bestandig er kommet Hindringer i Veien for min 

evindelige Beslutning at besøge Dem, saa var det mig inderlig kiært 
at sec noget fra Dem, uagtet det med Bogen selv ikke havde hastet saa-
meget som De synes at troe. Ved at tage den tilsendte Runeskrivt i 
Haanden, troede Ieg i Begyndelsen, at den uden Vanskelighed vilde 
lade sig læse, saa nysselige og pæne saae de Runer mig ud; men ved 
nøjere Betragtning fandt Ieg at de ikke udgiordte nogen heel Meening. 
Endelig, ved at rage om i min Hukommelses Læddiker, faldt Ieg paa 
at den mueligt kunde være af een i nyere Tider i Sverrig fingeret og 
med Runer trykt Hjalmars Saga.2  Ieg eftersaae den da i Dag paa Bibli-
otheket, og See! det var saa. Ordene der ikke tagne af Begyndelsen 
men omtrent af Midten i Bogen, lyder paa dansk som følger : En Konge 
heed Hjalmar som regierede over . . . Hvorledes iøvrigt en Piece med ingen 
anden Værd, end den en saadan modem Antiqvitet kan have, er kom-
men til at blive kiendt ia hvad meere er brugt til at excerpere Nytaars-
ønsker udaf, .af Dem, er en Gaade som Ieg inden føie Tid venter be-
svaret af Dem Selv. 

Thi vide maae De da, at ikke allene Frosten men og en temmelig 
Produkt af Snue og Hoste har hindret mig fra Opfyldelsen af den kiære 
Pligt at besøge Dem. Men nu er Ieg Gud skee Lov! saa temmelig re-
stitueret og agter da næstkommende Løverdag eller Søndag at tiltræde 
den længe besluttede og ofte opsatte Valfart til min Veninde paa Bakke-
huset om hvis Værd for mig Ieg kun vilde sige lidet ved at sige hun 
var mig kiærere end nogen Prindsesse eller Grevinde da Ieg sandt at 
sige har det Held eller Vanheld ikke at kiende nogen saadan Person. 
Kunde De da nu een af de omtalte Dage, eller en anden Dag (Mandag, 
Onsdag og Fredag undtagne) naar Veiret er godt, efter Deres gode 
Tilbud tilveiebringe et Væsen der om Aftenen ogsaa agter sig fra Bak-
kehuset til Kiøbenhavn, haaber Ieg intet skal være i Veien. 

Og da Ieg nu saaledes snart venter at see Dem Ansigt til Ansigt, 
opsætter Ieg alt øvrigt til den Tid, og nøies med at forsikre Dem, at 
Ieg baade i Tanker, Ord og Gierning er og forbliver 

Deres hengivne Ven 
Werlauff 
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Jeg beder mig ved et Par Ord underrettet om hvilken Dag De væl-
ger, men da Fodposten undertiden kommer sildig paa Bibliotheket og 
Ieg da maaskee alt kunde være gaaet var det hest om De vilde adressere 
Brevet til mit Logis Hiørnet af Laxegaden og Sqvaldergaarden No 195. 
Iste Sal. 

8 
Løverdag Morgen. [1809 21. Januar]1. 

Gode Werlauff! 
Megen Tak for Deres Brev. Dersom Veiret i Morgen Eftermiddag 

bliver saaledes at en Refise til Bakkehuset ikke vilde være Dem ubeha-
gelig, vilde det være mig meget kiært at see Dem, og meget becivemt 
at skaffe Dem Følgeskab om Aftenen, da netop en Veninde af mig har 
meldt sig hos [os], og vil af Carl,2  som henter hende ud, ogsaa blive 
fulgt biem. Vist nok vil jeg paa den Maade ikke faae Leilighed til i saa 
god Roe, som jeg ønskede, at tale med Dem, men da jeg ikke holder 
af Opsættelser og Udsættelser, saa seer jeg dog helst at De kommer, og 
naar De kom lidt tidligt, kunde vi jo nok faae talet noget sammen. 
Hvad videre jeg nu havde at sige, maae skee mundtlig, da jeg har for-
sovet mig, og nu ikke kan lade Posten vente. Levvel, til vi sees! 

Deres forbundne Veninde 
K. Margaretha Rahbek. 

[Udskrift:] ST. Hr Doctor og BibliothekSecretair Werlauff. Hiørnet 
af Laxegaden og Skalder-Gaarden No 195. Ist. Sal. 

9 
Bakkehuset d. 6 Febr : [1809].1  

Kiære, gode Ven! 
De kunde giøre mig en usigelig stor Tjeneste, dersom. De endnu i 

Dag, eller seenest i Morgen, vilde umage Dem op til Brummere for at 
undersøge, om han ikke skulde have en eller anden ny spansk Bog —
helst en videnskabelig, for E. mathematisk — der kunde have nogen 
Interesse for min Fader.3  Jeg skulde selv have foretaget denne Under- 
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søgelse i Gaar, da jeg kom fra Kirke, men fik ikke Tid dertil; og nu 
da jeg vilde have Rahbek dertil, siger han, at De eller jeg forstaaer den 
Ting bedre end han.. Det er min Faders Fødselsdag paa Onsdag,4  og 
jeg pleier altid til den Dag at finde en spansk Bog det kan moere ham 
at læse. Opdager De nu noget, saa er De vel saa god, at underrette mig 
derom i Morgen i et Par Ord, som kunde aflægges paa Dagens5  Comp-
toir ; i det mindste kunde De dog maaskee skaffe mig lidt Underretning, 
om hvad der er, og da jeg saa selv kommer ind paa Onsdag Formiddag, 
kan jeg hente Bogen, som De giver mig Underretning om. Er der 
ikke noget godt Spansk, saa kan jeg ogsaa være tient med Portugisisk. 

Bliv nu blot ikke vred over at jeg giør Dem Uleilighed, og vær 
overbeviist om, at jeg med Glæde vil udrette for Dem, hvad jeg duer til. 

Fastelavns-Langelænderens — som har staaet paa Naale, medens jeg 
har styrtet disse Par Linier sammen, — vil gierne afsted ; altsaa maae 
jeg slutte med det Ønske at Veir og Føre snart maae blive saaledes, at 
jeg tør haabe at see Dem. Deres K: M: R. 

[Udskrift:] S. T: Herr Prof: Werlauff. 

I0 
7. Febr. [1809]. 

Det giør mig ondt, at jeg ikke efter Ønske har kundet udrette den 
Commission, hvormed min kiære Veninde har glædet mig. Brummer' 
svarede mig at han slet intet Spansk eller Portugisisk havde. Han har 
rigtig nok intet godt Øie til Kgens Bibliothek eller til mig, men dog 
troer jeg ikke, han vilde have nægtet at sælge om han. [havde] havt 
noget sligt. Bonnier2  havde intet videnskabeligt paa noget af disse 
Sprog. Hvad han troede at have, thi hans Sager ere som bekiendt ikke 
i den bedste Orden, var æsthetiske og heraf kunde han kun hitte en 
tydsk Udgave af Calderones Theater3  2 V011. som skulde koste 20 Rbd. 
og en spansk Roman af Qvevedo Villegas,4  Vida del Gran Tacuno, 
trykt i Gotha 181 i. Begge disse har De formodentlig alt. De forsikrede 
tillige at de aldrig forskrev spansk-portugisiske Bøger, mindst viden-
skabelige, med mindre de bleve bestilte. 
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Gid jeg altsaa maae blive heldigere med Deres næste Commission, 
naar De engang foranlediges til at paalægge mig en saadan, som jeg da 
beder ingen Betænkelighed maae afholde Dem fra; og Gid de nedre 
Regioner snart maae blive saaledes beskafne, at De kan faae at sec 

Deres uforanderlige 
W. 

II 
Iste Martii 1809. 

Bedste Veninde! 
Da den iævnlige Tøe og deraf følgende afskyelige Føre ikke lod 

mig haabe saa snart at kunde besøge Dem, havde ieg alt længe beslut-
tet, ved Hielp af den tienstagtige Fodpost, at begynde en skriftlig Sam-
tale med dem [!], for at erfare hvorledes det stod sig med Deres Befin-
dende og andet som kunde interessere os begge. Men da Ieg, som De 
formodentlig alt har mærket, i en temmelig høi Grad besidder den Feil 
at opsætte og desuden i denne Tid har havt en deel at bestille, saa blev 
det til Dato ved det blotte Forsæt. Nu derimod, da Ieg har Deres sidste 
Skrivelse' liggende for mig, kan det ikke længer falde mig ind at op-
sætte den kiære Pligt at besvare den, og De skal, vil Gud! faae begge 
disse Sider fuldskrevne ; noget De vist vilde sldønne paa, naar De vidste, 
hvor træven en Brevskriver Ieg ellers er. 

Hvad Deres Commission angaaer, Gode Veninde! da giør det mig 
ondt, at ieg ikke kan tiene med noget portugisiske Lexicon. Vi have 
naturligviis ikke mange portugisiske Bøger, mindst nye, og blant disse 
kun to Lexica, hvoraf det eene bestaaer af en halv Snees Folianter og 
det andet af en Deel Qvartbind; begge ere meget gamle og det sidste 
portugisisk og latinsk. Begge vilde blive for volumineuse at transpor-
tere saa lang en Vei og benyttes desuden iævnlig paa Bibliotheket af 
een eller anden af Translateurernes Legio. Hosfølgende er hvad ieg 
kan erindre mig nogensteds at findes om Camoens3  paa tydsk; paa 
fransk haves en prosaisk Oversættelse afLa Harpe4  med nogle Anmærk-
ninger, som skal være til Tieneste om De ønsker den. Ellers forekom-
me disse Tydskere mig ganske maneerlige og meget lidet alvidende;5  
dog — ieg siger som de ypperste Præster til Judas — see Du der tins 

Det glæder mig at Rahbek igien er bleven rask og jeg haaber at hans 
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Jern-Constitution vil hielpe ham til at bære mangen Modgang som 
vilde sønderknuse een af os andre. Ieg kan ellers desværre meget godt 
sympathisere med ham, hvad Aarsagen til hans mørke Lune angaaer. 
Uagtet Ieg har langt til ieg bliver 48 Aar, saa maae Ieg dog ofte med 
et tungt Hierte tilstaae mig selv, at Udsigter som for ikke saa lang Tid 
siden smilede saa blidt, i Tider, som den nærværende, have skrækkelig 
formørket sig. Naar man nu oven i Kiøbet ofte skranter, saa faaer na-
turligviis det onde Lune lettere Indpas end det ellers vilde faae. 

Jeg hørte for kort siden at Carl skulde være Bibliothekar hos Arve-
prindsen.7  Hvis saa er, gratulerer Ieg ham af ganske Hierte, forudsadt 
nemlig, at han selv finder det for noget som er værdt at tage mod 
Gratulation for, men Dem, Veninde! condolerer Ieg. Hvor tungt vil 
det ikke falde Dem, at savne et Menneske som De i saa mange Aar har 
været vant til at see om Dem, en Broder! Især vilde dette Savn blive 
Dem føleligt, om Rahbek ofte skulde skrante eller hans Melankolie 
tiltage. 

Er det sandt at Øhlenschlæger kommer hiem til Sommer og skal 
være Professor i Mythologien ved Kunstacademiet.8  Det var nok net-
op en Plads for ham; maaskee han kan giøre noget meere for at hæve 
dette Institut, end der hidindtil er giordt. 

Da De i Deres Skrivelse ikke taler om noget Ildebefindende, haa-
ber Ieg at De efter Omstændighederne befinder Dem vel. Ieg har, si-
den mit sidste Besøg hos Dem befundet mig meget rask, især naar det 
ikke har frosset. Den Kulde, vi nu have, incommoderer mig ikke nær 
saameget og Ieg haaber at De inden kort Tid skal en Aftenstund see 
hos Dem Deres Ven 

Werlauff. 

Ieg skal bede at De ikke sender Bøgerne tilbage paa K. Bibl. men 
hiem til mig selv. 
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I2 
Bakkehuset d. 6 Mart: 1809. 

Min gode Ven! 
Deres Beredvillighed i at opfylde mine Ønsker, og den — virkelig 

ogsaa paaskiønnede — Godhed at skrive et saa langt Brev I : jeg kan dog 
herved ikke undlade at anmærke, at De en anden Gang ikke maae prale 
af Deres Brevs Længde, før det er fuldendt, thi denne Gang lovede De 
dog meer, end De holdt, hvilket iøvrigt ikke formindsker min Tak-
nemlighed, da jeg anseer det jeg fik for Meget :1 til mig, havde rigtig 
nok fortjent, at jeg før havde takket Dem derfor, men da jeg gierne 
tillige vilde underholde mig lidt med Dem, om et og andet, saa har 
jeg af Mangel paa en Smule Roe udsat det til nu, da jeg — ingen Roe 
har. Imidlertid er jeg dog overbeviist om, at De ikke tvivler om min 
Taknemlighed, om jeg end ej yttrer den i Ord, og vist nok er den og-
saa i mit Inderste langt varmere og bedre, end mine tossede Ord for-
maae at sige det. 

Tydskerne De sendte mig, vare — som De sagde — ganske maner-
lige, især Bouterwekl 1 : skiøndt han hører til den alvidende2  Slægt :1 
som jeg med Opbyggelse har læst mere af, end det var min Agt at læse. 
Bertuch3  har mindre behaget mig, og hans Oversættelse kan jeg slet 
ikke komme tilrette med, som jeg overalt siælden kan komme tilrette 
med nogen Oversættelse, hvorfor jeg ogsaa kun takker for Tilbudet, 
men ikke bryder mig om La Harpe,4  hvem jeg desuden ikke venter 
noget Tilfredsstillende af. Jeg vil nu hverken bryde mig om Oversæt-
telser eller Lexicon, men frisk væk læse min Camoens,5  og bilde mig 
ind, at jeg er alvidende nok til at forstaae ham, thi derpaa kommer det 
fornemlig an, troer jeg. Da jeg ikke har troet, at det hastede saameget, 
har jeg ikke ilet med at sende Bøgerne tilbage, men jeg skal nok sende 
Dem dem i en af Dagene. 

Det er smukt nok af Dem at love mig — thi det viser dog De har 
det Forsæt — at ville komme ud en Aften til mig, men jeg udsætter dog 
min Tak til jeg er saa lykkelig at see Dem.6  

Carls Ansættelse' er ganske rigtig, og jeg takker for Gratulationen, 
endskiøndt jeg heller vilde, det var til et Præstekald De gratulerede. 
Hvis det var min Skik at see en Smule hen i Tiden, vilde det vist nok 
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være mig tungt at tænke paa vor Adskillelse; men da dertil er et Par 
Maaneder endnu, tænker jeg: den Tid, den Sorg. 

Naar jeg i mit sidste Brev ikke har talet om noget Ildebefindende, 
da er det ikke, fordi jeg mangler Anledning dertil - thi jeg har endnu 
aldrig til dagligt Brug følt mig svagere og uslere - men fordi jeg gierne 
undgaaer at falde Andre besværlig med Fortællingen derom. Det er mig 
kiært, at De ikke har havt nogen Ulejlighed af den sidste besværlige 
Bakkehuus-Reise, og at De befmder Dem rask. De vilde vist befinde 
Dem endnu bedre, naar De giorde Dem mere Motion, især naar De 
gik ofte til Bakkehuset, thi vor Egn er sund og Posthuus-Snak - som 
vi opvarter Folk med - er ogsaa ret gavnlig for Mennesker, der ellers 
kun faaer lidt af den, og fremfor Alt er det gavnligt at omgaaes Men-
nesker, der holde saameget af Dem, som vi. Naar Job Mynster8  læste 
Slutningen af denne foregaaende Periode, vilde han beskylde mig for at 
skrive Kicerestebreveg til Dem, og - da Rahbek kalder ham min Kiæreste 
- frabede sig Sligt, men da jeg haaber, at De er saa skikkelig ikke at 
sende dette Brev til Spiellerup, saa kunde jeg have Lyst til at slutte mit 
Brev endnu mere kiæresteagtig, dersom ikke den fordømte Fodpost 
stod, og giorde mig det reent umueligt at udtrykke mig noget kiære-
steagtig. Jeg maae derfor slutte ligefrem, og forresten bede Dem und-
skylde mine Ords lyriske Uorden, der langt overgaae mine Tankers 
Uorden. Deres forbundne og hengivne 

K. M. Rahbek. 

3 
Bakkehuset d. 9 Mart: 1809. 

Gode Werlauff! 
Vær ikke vred over, at jeg saa seent sender Dem Bøgerne tilbage, 

og bliv endelig ikke kied af mig, saa at De en anden Gang ingen Lyst 
har til at hielpe mig. Jeg har virkelig i adskillige Dage ventet paa Lej-
lighed til at faae et ordentligt og sikkert Bud til Khavn, hvilket ikke 
altiid er saa let en Sag for mig, da jeg undseer mig ved idelig at benytte 
mig af mine Venners Tjenstagtighed i at ville gaae mine Ærinder. Nu 
takker jeg Dem uendelig meget for Laanet, og længes efter at høre af 
Deres egen Mund, at De ikke er vreed. 



26 BJØRN KORNERUP 

I Forgaars, da Vejret var saa smukt, troede jeg halvvejs at det havde 
kunnet falde Dem ind at gaae herud. Nu bliver Vejret igien saa barskt, 
at jeg slet ikke anseer det for nogen Muelighed, at see Deres Løvte om 
at komme herud en Aften saa snart opfyldt. 

I dette øjeblik bragte Carl mig en Hilsen fra Dem, hvilken for-
nøjede mig meget, og som jeg takker for. 

Skulde Vejret imod Formodning blive saa godt, at De kunde faae 
Lyst til at gaae herud en Aften,1  saa kan jeg trøste Dem med, at De let 
kan faae Selskab til at følges ind med, da Rahbek — der næsten uden 
Undtagelse komer hjem hver Aften, det vil sige: betiids — altiid brin-
ger en Adjutant ud med sig, som skal ind igien inden Porten lukkes. 
Men om jeg end ikke — hvad jeg desværre frygter — tør vente Dem 
med den første Svale, vil jeg dog trøste mig selv med, at De alligevel 
ikke ganske glemmer Deres hengivne Veninde, 

K. M. Rahbek. 

Jeg har glemt at sige Dem, at Oehl: rigtig nok har søgt eller — ret-
tere — søger om at blive ansat ved Kunstacademiet,2  men at jeg har stor 
Grund til at formode, det ikke vil lykkes ham, da Abildgaard attraaer 
den Post.3  I visse Henseender var det upaatvivleligen saare gavnligt at 
have en Oehl: der, men jeg tiltroer ham dog alligevel ikke den Gave, 
at kunne virke paa ganske raae Mennesker, og jeg ønskede derfor heller, 
at Regieringen vilde give ham Penge, indtil den kunde skabe en Post, 
der vilde convenere ham ganske, hvilket jo ikke kan være saa vanske-
ligt, synes mig. Efter hans seeneste Breve have vi Ret til at vente ham 
med den første Vaarsoel, men jeg kiender for vel hans Tilbøielighed 
til at groe fast et Sted, og hans Frygt for at reise, til, at jeg skulde troe 
paa hans Hiemkomst, før jeg seer ham.4  

[Udskrift:] S. T. Hr. Doctor og Bibliothek Secretair Werlauff. 
Hjørnet af Laxegaden og Sqvalder-Gaarden No 195 Iste Sahl. Her-
med en Pakke. 
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4 
28 April ['sm].. 

Kiære, gode Veninde! 
Hvorledes vil De vel nu modtage Opfyldelsen af et Løvte, jeg — for 

hvor lang Tid siden gider ieg ei eengang erindre — gav Dem paa deres 
[!] venlige Bakkehuus, om at forsyne Dem med nogen spanske Lec-
ture? Undskyldninger vilde ikke hielpe mig stort; thi uagtet jeg kunde 
sige Dem at jeg i de første 14 Dage efter den Tid havde at bestille med 
et Par store Bogauctioner, og siden maatte i nogen Tid holde mig inde 
for at undgaae en Feber der vilde i Færd med mig, saa veed de [! ] dog, 
at der sagtens kunde være en Dag imellem da jeg kunde og burde 
tænke paa at holde mit Ord. Jeg vil altsaa, som andre Børn, ligefrem 
begynde med at bede om Forladelse og love meere Efterrettelighed 
for Fremtiden. 

I øvrigt har jeg ved nøiere Eftersyn bemærket vor spanske Rigdom 
ei er saa stor som jeg havde troet. — Af Digtere og saadant som jeg troer 
kunde interessere Dem have vi ikke meget, og det vi have er gammelt, 
som De formodentlig alt kiender; jeg troer ikke vi have noget yngre 
end 179o. Imidlertid sender jeg hosfølgende som en Prøve, det skal 
være mig kiært om De ikke har læst den før. 

Om Deres Befindende, som jeg haaber i dette blide Foraar er efter 
Ønske, skal jeg med det allerførste mundtlig erkyndige mig. Hils Rah-
bek, og vær De selv, bedste Veninde! ikke vreed paa 

deres [!] altid hengivne 
Werlauff. 

IS 
Bakkehuset d. 12 Maji 181o. 

Kiære Werlauff! 
Det er med ret megen Undseelse, jeg i dette øjeblik opdager, at 

det er fulde 14 Dage siden De var saa god at fornøie mig baade paa 
Spansk og paa Dansk, og jeg kan desværre! ikke anføre noget til min 
Undskyldning for, at jeg endnu ikke har takket Dem for Deres God-
hed, uden dette, at jeg i Begyndelsen ventede Dem hver Dag, og siden 
har havt saa travlt med at see efter Haandværkere — som jeg i denne 
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Tid har hele Gaarden fuld af — at jeg derover har bildt mig ind, at jeg 
gierne kunde have Lov til at glemme, hvad jeg skylder Dem og alle 
mine øvrige Venner. Imidlertiid har jeg dog slet ikke glemt, at De, 
uagtet De kun besøger mig halvaarsviis, vedbliver at tænke paa mig, 
og sørge for min spanske Sjæl, hvorfor jeg ogsaa i mit Hierte — hvor 
jeg giemmer det Bedste, jeg har for mine Venner — allerede har takket 
Dem mangfoldige Gange i de forløbne 14 Dage. 

Hvad Deres Valg angaaer, da er jeg meget tilfreds dermed, thi efter 
det Lidet, jeg af Buchholz's Læsebogs kiender til Digtet, behager det 
mig ret vel. Endnu har jeg desværre! ikke havt Leilighed til at begynde 
paa at læse det, da jeg — som sagt — har meget travlt, og jeg desuden 
stikker midt i et Par andre store Bøger, jeg først maae være færdig 
med; men det haster vel heller ikke, da deslige Bøger jo ikke efter-
spørges meget. 

Nu venter jeg — tvertimod hvad man har Ret til at vente af denne 
Maaned — at Vejret snart vil blive mildt, og at vi oven paa den gule 
Vaar vil faae en grøn Vaar, der skal lokke Dem ud paa det venlige Bakke-
huus , som De er saa god at kalde det. Men De kan lokkes meget uden 
dog at komme, derfor har jeg udtænkt et Huusraad, hvorledes jeg gan-
ske sikkert haaber at faae Dem i mine Bakkehuus-Snarer.2  Viis nu 
Deres Sagacitet ved selv at udfinde, hvilket mit Huusraad kan være, 
thi da jeg har en Fodposte-Unge over Nakken paa mig, kan jeg ikke 
give mig Tid til at sige Dem det, om jeg ogsaa vilde. 

Jeg vil haabe, at De lægger Mærke til, at jeg har opdaget Deres 
Brev — Formats : De ynder vel de smaa Formater, fordi De ellers har 
saameget med Folianter at bestille :1 men De maae undskylde, at jeg 
ikke bruger den saa peent som De. 

Lev nu vel, og vær inderlig takket for det Tilsendte! 
Deres hengivne 

Veninde, K. M. R. 
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6 
d. 15de Oct. 1814.1  

Bedste Veninde! 
Jeg kan ikke beskrive Dem, hvor glad og bevæget jeg blev, ved 

endelig, efter saa lang Tids Forløb, engang igien at modtage et Brev 
fra Deres Haand og med hvor blandet en Følelse jeg læste det. Jeg var 
bereedt paa en mild Bebreidelse, ja endog paa en lille venskabelig 
Skose, thi det havde jeg i det mindste fortient; ogsaa Yttringer af den 
vennehulde Varme hvormed Deres Hierte omfatter hver den De troer 
Deres Godhed ikke ganske uværdig, ventede jeg uden egentlig at for-
tjene dem, og med Glæde vilde jeg have kysset den velsignede Haand 
der slog og lægede paa eengang. Men hvor beskiæmmet, hvor rørt, jeg 
siger det med Sandhed, næsten til Taarer rørt blev jeg ikke, da jeg 
fandt, at De med saa megen Selvfornægtelse tillægger Dem selv en 
Brøde, der hviler paa mig eene og beder mig om Forladelse for noget 
hvori De er aldeles uskyldig. Vel har altid, naar i mangen eenlig Stund 
jeg mindedes fraværende Venner og svundne Glæder, min Tanke dvæ-
let ved Dem og de Øieblikke jeg tilbragte hos Dem, som een af mit 
Livs behageligste Erindringer. Vel har jeg altid hos Dem æret og elsket 
den saa sieldne Foreening af Aand og Hierte - jeg veed De tager dette 
ikke for Smiger - men dog føler jeg kun alt for vel, at denne indvortes 
Følelse, saa reen og uforandret jeg end er mig bevidst at den stedse har 
været, ikke for min egen Samvittigheds Domstol kan retfærdiggiøre 
hiin Mangel af udvortes Tegn paa Hengivenhed, som De saa beskeeden, 
men vist uden Grund, tillægger Dem selv. Mig er det altsaa, hvem det 
paaligger at bede Dem om Forladelse, fordi et Sammenstød af flere - 
maaskee ugrundede - Betænkeligheder have afholdt mig saa længe 
fra en Kreds, der altid var mig kiær og agtværdig og hvori De er Siden. 
Men, da nu Deres vennehulde Skrivelse lader mig haabe, at De ikke 
bærer noget Nag til mig, som egentlig ogsaa har været den lidende, saa 
giver jeg Dem fuldkommen Ret i, at det aldrig meere - physisk Hin-
dring fraregnet - vil kunde være mig mueligt, endog kun 1/. af den 
Tid der er forløben, siden jeg saae Dem sidst, at blive borte fra Dem 
og Deres Bakkehuus. Den første Aften Examensvæsenet2  tillader mig 
det, iler jeg ud for i Deres venlige Øie at læse selv min Tilgivelse og 
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af Deres Haand at nyde den Kop Theevand, der altid smagte mig saa 
godt, og som jeg, ak! saa længe, har rnaattet savne. Imidlertid haaber 
jeg paa Onsdag eller naar Deres Lejlighed tillader det, at see dem [! ] 
paa Bibliotheket, dog at jeg i Forvejen faaer det at vide. Jeg mindes 
godt, at De alt for omtrent 6 Aar siden lovte mig at komme derop, og 
den behagelige Forretning at være Deres Cicerone, overlader jeg ingen 
anden. 

Hils den gode Rahbek paa det venligste. Det giør mig ondt at er-
fare, at Medmenneskers Lumpenhed nu og da giør Brud paa hans el-
lers saa gode Humeur.3  Seer han ellers nu, ligesaa gierne som tilforn, 
gode Venner hos sige Hvor vilde jeg ikke ønske ham noget af min 
Venindes Resignation, og Hende noget af hans physiske Velbefindende. 
Dog kunde De og Deres Venner trøste sig ved, at Forsynet i saa fuld 
Maade har givet Dem det indvortes Gode, der formaaer, om ikke just 
aldeles at erstatte Mangelen af det vigtigste udvortes — Sundhed — saa 
dog at forleene Styrke og Taalmodighed til at finde sig i hiint Savn. 

Jeg takker Dem for den overbærende Godhed, hvormed De om-
taler mine gamle Breve, hvis eeneste Fortjeneste bestaaer i at de ere 
komne fra Hiertet. Ogsaa jeg tager stundom Deres Breve frem,4  nyder 
dem igien, og glæder mig ved Tanken om det forbigangne. 

Lev nu inderlig vel, kiære, gode Veninde! indtil jeg snart bliver saa 
lykkelig, mundtlig at gientage for Dem, hvad De alt veed, at jeg stedse 
har været og er Deres uforandrede og uforanderlige Ven 

Werlauff 

7 
Tiirsdag Aften. [1814 18. Oktbr.].i 

Gode, elskværdige Ven! 
Med Deres nydelige Brev for mig — der seer ud som. Blade af en 

ziirlig trykt Bog — maatte jeg vel være angest for at tage fat paa mine 
jammerlige Kragefiær,2  dersom ikke dette nydelige Brev indeholdt saa 
mange velsignede Ord, lige saa skikkede til at indgyde al muelig Til-
lid, som uskikkede til at frembringe den allermindste Frygt. For disse 
velsignede Ord, kan jeg jo heller ikke takke Dem snart nok; og det er 
ikke min Skyld, at De ikke faaer Takken før. Blandt det meget der har 
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rørt mig i Deres kiære Brev, er især det: at De selv troer det umueligt, 
at De nogensinde oftere kunde blive saa længe fra mig. Og maae dette 
ikke vel røre mig, hvem det sandelig ikke er ligegyldigt, om de Hier-
ter, jeg binder til mit, let eller vanskelig kunne igien løsrive sig derfra? 
Jeg har kun een Rigdom: et Hierte fuldt af Kiærlighed. Af denne Rig-
dom giver jeg saa gierne til Enhver, der vil modtage; og har jeg end 
stundum, i et mismodigt Øieblik, sukket over, at Gud ikke havde givet 
mig andre Gaver, end de, hvormed det syntes mig, som kunde jeg In-
tet udrette: saa har jeg dog langt oftere med inderlig Taknemlighed 
følt og erkiendt, at han fra hvem al god og fuldkommen Gave kom-
mer,' gav ogsaa mig det, der var mig tienligst: det hvori jeg kunde søge 
min egen Trøst, og hvormed jeg ogsaa kunde trøste og glæde Andre. 
De vil ikke misforstaae disse Ord, da De saa vel har forstaaet den, fra 
hvis Hierte de komme. Det er vel og en ganske tilgivelig Glæde, den 
som Tanken om ikke at have levet forgiæves paa Jorden, fremkalder hos 
den, hvis Liv vel maae forekomme de Fleste frugtesløst. Men desværre 
er denne Glæde ikke ganske ublandet; thi hvor tydelig jeg end har er-
kiendt Guds Hensigt med mig; saa har jeg dog ikke altid giort det 
Gode, uden at blive træt. Naar Verden syntes mig for kold, saa blev jeg 
mangen Gang selv kold, og jeg var daarlig nok til at mene, at jeg havde 
Ret til at indslutte det Bedste 3: Kiærligheden i min egen Barm. Dog 
Gud være lovet! at saadanne Anfægtelses-Tider kun ere faa og hastig 
bortilende, og at deres Tal, hvori det Gode seirer, er uendeligen større, 
og egentlig det Varige hos mig. Derfor har jeg ogsaa fundet den Roe, 
jeg ønsker at besidde; thi en større, den nemlig, hvortil udfordredes, 
at jeg kunde hærde mit Hierte mod Andres Nød — selv om dette ikke 
er Nød i mine Øine — den skiøtter jeg ikke om. 

Tak for Deres venskabelige Forespørgsel om Rahbek. Lidt kom jeg 
ellers i Knibe, da han læste, hvad De har skrevet ham vedkommende; 
thi han vil ikke gierne, Andre skulle meene, at Lumpenhederne gaae 
ham saa nær til Hierte, som det dog desværre for mig er tydeligt nok 
at see, de giøre. De har ellers ganske Ret i at ønske, at Rahbek og jeg 
kunde deele lidt med hinanden det, vi have Overflødighed af. 

At jeg med Glæde seer den Dag imøde, da jeg engang igien skal 
have den Lykke at skiænke en classisk I : saa siger Brønsted : ►  Kop Thee 
til Dem, behøver jeg vel ikke at forsikkre Dem. Gid nu bare Examen, 
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Regn og Slud etc: vare forbi; og gid jeg saa ogsaa vidste i Forvejen, 
naar De kom, for at her kunde være lidt comfortabelt til Dem, hvilket 
ikke saa let vilde være Tilfældet, dersom De uheldigviis kom netop i 
de Dage, da jeg for Reengiørning bliver nødt til at flytte ud af denne 
varme Stue. Desuden maae jeg ogsaa vide naar De kommer, for at jeg 
kan besørge saadanne Triumpfbuer opreiste, som Grækerne — Brøn-
steds4  og min5  — vil oprejse til Ære for mig, naar jeg den 26 Oct: hol-
der mit Indtog hos »den stærke jydske Mand, der læser Græsk med en 
Forstand«.6  Dog hvorom Alting [er], saa har jeg dog endnu saa mange 
CtvOta — for ikke at sige Anthosser7  — i min Have, at jeg i det Mindste 
kan binde en Krands til Dem. 

Nu kommer endelig tilsidst, hvad jeg vel egentlig burde begyndt 
med, eller rettere, hvad jeg burde have meldt Dem i Dag, dette nem-
lig : at De i ingen Henseende maae genere Dem Hvad mit Besøg paa 
Bibliotheket angaar. Kommer jeg i Morgen, som jeg endnu slet ikke 
veed, saa bliver det kun en ganske kort Visit — ventelig imellem 11-12; 
og er De der da ikke, saa bryder jeg mig om ingen Ting, uden maaskee 
sige God Dag til Molbech. Jeg venter ikke at faae noget at see, uden i 
det Høieste Physionomiet af det Hele; og jeg faldt egentlig kun derfor 
paa at gaae derop, fordi jeg dog skulde til Byen, og jeg ellers aldrig 
kommer ind, uden om Søndagen. Rimeligere var det ellers, at jeg paa 
Grækerens Fødselsdag — som er paa Onsdag 8te Dage — tog Bibliothe-
ket i Øiesyn, men jeg veed endnu ikke, om dette vil kunne skee. 

Mange Ting havde jeg vist endnu at sige; men da jeg i Dag har 
været saa usædvanlig syg, og befinder mig kun slet endnu: saa vil jeg 
udsætte Alt til mundtlig Samtale, og kun endnu en Gang takke Dem 
for Deres nydelige og velsignede Brev, og bede Dem undskylde dettes 
Usselhed. Deres uforanderlige K: M: Rahbek. 

8 1. Jan. 1815. 

Bedste Veninde! 
Min inderligste Tak for Deres Godhed, Deres Overbærelse, Deres 

Elskværdighed i det henrundne Aar ! Maatte det alt ogsaa i det begyndte 
udgiøre endeel af min Lykke og maatte jeg stedse vide at vise mig den 
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Yndest værdig, der til min sidste Stund skal følge mig som een af mine 
kiæreste Erindringer ! 

Dette Ønske gielder egentlig mig selv; og hvad skulde jeg vel øn-
ske Dem, min Veninde! De har det væsentlige af det der udgiør vor 
sande Lykke og det De mangler, har Forsynet udrustet Dem med en 
sielden Kraft til at undvære. Altsaa — Gud lade denne Kraft ingensinde 
forlade Dem, men Han lade Dem og, saa lidet mueligt, faae Anled-
ning til at bruge den; Han lade Deres lyse Øieblikke i dette og føl-
gende Aar, blive mange og varige og de mørke ikke fleere end vi Men-
nesker netop behøve, for maaskee tilgavns at føle og paaskiønne Mine. 

Disse Følelser nærer vist enhver af Deres Venner paa denne Dag, 
men om end nogen skulde vide at tolke dem varmere og ziirligere end 
jeg, saa komme de dog vist ikke oprigtigere fra nogens Hierte end fra 
mit. Det veed De kiære Veninde. Snart haaber jeg at see Dem. Jeg 
kysser Deres Haand og henlever 

Deres uforanderlig hengivne 
Werlauff. 

Jeg veed De tegner gierne; maatte De ikke finde medfølgende Teg-
neredskaber aldeles ubrugelige. Vær saa god at overbringe Rahbek mit 
inderligste, broderligste Nytaarsønske. Tilfældige Omstændigheder 
hindre mig fra at tilføie dette en Bog, men jeg veed at han forsmaaer 
den ikke om den end kommer en Smule post festum. 

9 
9. Jan. [1815].' 

Kiære, ejegode Veninde! 
Da der vel endnu torde gaae nogle Dage hen, inden jeg mundtlig 

vil kunde takke Dem for Deres sidste venlige Epistel, maae jeg giøre 
det skriftlig. Jeg har i adskillige Dage været stærk forkiølet og har des-
aarsag maattet holde mig inde. En fuldkommen roelig og glad Aands-
stemning faldt saare sielden i mit Lod; saameget lettere bliver jeg da 
nedstemt, naar jeg feiler noget, især naar mit Bryst bliver angrebet som 
dennegang har været Tilfældet. I et saadant melankolsk Lune befandt 
jeg mig just, da Molbech2  i Løverdags Aftes bragte mig Deres veder- 
3 
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qvægende Brev, det blev giennemstavet, læst, atter læst og — jeg gik 
langt muntrere til Sængs end jeg vist ellers vilde have giordt. Uagtet 
De nu ikke egentlig kunde vide at Deres Brev vilde komme paa saa 
beleilig en Tid, skylder jeg Dem dog ikke mindre Tak derfor; slig 
balsamisk Virkning har heller ingen Vens Brev. 

Deres Udtalelse om den tilsendte Ubetydelighed viser mig, at De 
meer see [r] paa Hiertet hvorfra Gaven kommer end paa denne selv, 
der vist nok kunde have været bedre. Imidlertid giør min Egoisme mig 
saa uforskammet, at den endog bringer mig til at bede Dem ikke at 
glemme, hvad jeg veed De heller ikke giør, deres Løvte om en Teg-
ning,3  den være nok saa lille, fra Deres Haand. 

Endnu er jeg ikke saa rask, at jeg tør vente, især ved den Vending 
Veiret nu har taget, saa snart at kunde gaae ud om Aftenen. At jeg ikke 
opsætter det længer end høi[s]t nødvendigt, veed De. Ak! var dog ikke 
det svælgende Dyb befæstet mellem Os. 

Den Bog jeg i mit Brev omtalte var ei den R. meener. Denne havde 
jeg i Onsdags taget ud paa Bibl. for at sende R. den, da Nyerup4  i det 
samme sendte et Beviis op for den; jeg troer vist det var for Rahbek 
og lod N. faae den. Hos ham, som hurtig bruger Bøger, kunde R. da 
faae den, ellers troer jeg vi har en Udgave til. 

Lev nu inderlig vel, min kiære, elskværdige Veninde, og indtil vi 
sees Ansigt til Ansigt, tænk nu og da paa 

Deres altid hengivne 
Werlauff 

Er der nogen Incorrecthed i disse Linier, da skriv dem paa min 
Upasseligheds Regning. 

20 
is. April [1815].1 

Bedste Veninde! 
De har saa ofte, halv maaskee for Alvor og halv for Spøg, ønsket, 

at De var min Tante. Denne Lykke er nu bleven mig til Deel, i det jeg 
fra sidste i3de April er forlovet med Deres Broderdatter, min kiære 
Wilhelmine.2  

Blandt de Følelser som hun og jeg deele med hinanden, er ogsaa 
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inderlig Hengivenhed for Dem, min ædle Veninde; derfor er jeg stolt 
af det nøiere Forhold hvori denne Forbindelse bringer mig til Dem og 
jeg nyder i Haabet de Glæder, som vort Samliv, saalænge Forsynet 
under Os det, vil kunde skaffe Os alle tre. 

Jeg er ikke aldeles sikker paa, om De ikke, naar De faaer dette Brev, 
maaskee alt veed det heele fra andre Kanter, men jeg venter dog Deres 
Tilgivelse for at De ikke før veed det fra mig selv, naar jeg forsikrer 
Dem at De er den første, hvem jeg skriftlig eller mundtlig giør deel-
agtig i min Lykke. 

Hils min gamle, elskede og agtede Ven og Broder Rahbek! Jeg 
veed at han tager Deel i mit Vee og Vel, ligesom jeg i hans. 

I Deres vennehulde Erindring anbefaler jeg min Elskede og mig. 
Jeg kysser Deres Haand og henlever 

Deres uforandrede og uforanderlige 
Ven 

Werlauff 

Jeg skal bede Dem saa lidet mueligt at tale derom til nogen. Naar 
det alt for hastigt bliver bekiendt, har Folk intet andet at tale om. Mine 
længes meget efter at see og tale med sin kiære Tante. Den første Løver-
dag, Veiret er godt, seer De Os altsaa. 

2I 
Tirsdag Morgen. [1815 i8. April].' 

Kiæreste Werlauff! 
Uagtet jeg først i Gaar Middags fik Deres Brev, havde jeg dog ifor-

vejen kun en Ahnelse, men slet ingen Vished om den glædelige Nyhed, 
det indeholdt, og det er ogsaa mig kiært, at jeg har Efterretningen fra 
Dem selv. Derfor iler jeg ogsaa at takke Dem for Deres venskabelige 
Opmærksomhed, og skriver allerførst til Dem, uagtet mit Bord er fuldt 
af Breve, hvorpaa der skal svares og hvorfor der skal takkes ; og uagtet 
jeg desuden har 3 Ansøgninger at skrive, som alle burde være skrevne 
for flere Dage siden. 

Jeg behøver neppe at sige Dem, kiære Werlauff! at jeg nu, efter 
hvad der er skeet, længes dobbelt efter den saa længe savnede Glæde, 
3* 
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engang igien at trykke min kiære Wilhelmine til det Hierte, der slaaer 
saa varmt og kiærligt for hende, og fra hvis Inderste opstige de oprig-
tigste Ønsker og Bønner til Himlen for hendes Fremtids Vel. At de 
Ord, jeg saa ofte sagde i Spøg, dog vare alvorlig meente, kan jeg ikke 
selv betvivle, nu jeg erfarer hvilken Virkning mit Ønskes Opfyldelse 
har havt paa mig; og jeg haaber heller ikke at behøve at forsikre Dem, 
at det er med den inderligste Glæde, og ikke uden en Slags Stolthed, 
jeg nævner mig Deres Tante. Og De behøver vist heller ikke at over-
tale mig, til at fmde mig i denne Hæderstitel, som jeg, i Begyndelsen da 
Mynster var bleven forlovet, maatte med Fanny Miinter,' der var alt for 
beskeden, til at turde være min Tante, hvilket hun dog imidlertid nu godt 
har lært. Deres og min gode, elskværdige Mine beder jeg Dem hilse 
tusinde Gange fra mig; jeg skal, saasnart jeg faaer nogle af de mange 
Breve, jeg har at skrive, fra Haanden, ogsaa skrive til hende; thi for-
uden min hjertelige Lykønskning, fortiener hun dog ogsaa nogle kiær-
lige og taknemlige Ord, fordi hun er øm og kiærlig nok til ikke at agte 
paa den Adskillelse, som kun er udvortes; men ærer de hellige Baand, 
hvormed Gud selv omslynger Hierterne, og forener Alt hvad der hø-
rer sammen. Lad os altid holde fast ved dette Kiærlighedens skiønne 
Baand, der usynligt forener vore Hjerter; thi saavist som Livets egent-
lige Kilde er dybt i vort Hierte: saa vist kan kun hvad der udgaaer der-
fra, give Livet sandt og varigt Værd. Alt dette kunde være sagt langt 
smukkere, men ikke af fuldere Overbeviisning, end jeg her har sagt det. 
De vil venskabelig tage tiltakke med dette upyntelige, men velmeente 
lille Brev, og vist saasnart de udvortes Omstændigheder tillade det 
unde mig den Glæde mundtlig at lykønske Dem og min kiære Mine. 
Rahbek skriver nu selv et Par Ord til Dem, og jeg vedblev gierne saa-
længe at skrive, dersom jeg ikke havde en kiær Onkel og Tante,3  og 
Fru Brun,4  som alle fortiene, at jeg besvarer deres velsignede, kiærlige 
Breve. Jeg maae derfor indskrænke mig til at slutte med den Forsik-
ring, at jeg virkelig er meget lykkelig over ikke længer at behøve at 
sige: »Hvem der dog var Werlauffs Tante !« 

Deres 
hengivne ny Tante og gamle Veninde 

K: M: R: 
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E. Sk. Jeg maae dog berømme den Bedres 3: Doctor Petersens5  
Taushed; han vilde paa ingen Maade sige mig den Nyhed, som skulde 
meddeeles mig af et Brev, som han undrede sig over, jeg endnu ikke 
havde faaet i Søndags Aftes, og da jeg blandt det Meget jeg giættede, 
ogsaa traf det Rette, gav han mig dog ikke med en eneste Mine til-
kiende, at jeg havde truffet det. Det er ellers forunderligt nok, at jeg 
ikke i Fredags, da jeg var i Byen, og talte med mange Mennesker, og 
kom meget vidt omkring : saagar ud paa Frederiks-Hospital, hvor De 
vel veed, at jeg har en kiær Syg,6  der har voldt mig megen Ængstelig-
hed i denne Tid : ►  ikke fik mindste Nys om det, jeg ogsaa kan kalde 
min Lykke. 

22 
Bakkehuset d. ilde Maj [1815].1  

Kiæreste Werlauff! 
Rahbek beder Dem, jo før jo heller at sende ham det Belovede, da 

der iles stærkt med Trykningen af Minerva,2  saa at han let kunde kom-
me i Knibe for Manuskript; thi Løfterne kan han dog ikke sende i 
Trykkeriet. — 

Jeg saae et rørende Syn i Løverdags Eftermiddags, nemlig Udgive-
ren D: Secretair Molbech,3  med sin Gule-Ene-Frakke, sidde hos Kud-
sken paa en stor Holsteensk-Vogn fuld af Damer, der reiste til Frede-
riksborg. Dette kunde nu være meget fornøieligt; men det giorde mig 
dog lidt ondt for ham, da jeg vidste at den Dame, som fornemmelig 
havde Deel i at han kom med paa dette Togt, dog kun havde inviteret 
ham, for at faae, hvad Langelænderen4  kalder : Spænd af hans Selskab. 
Forresten har dog samme Udgiver baaret sig meget flaut ad med den 
sidste Athene,3  og jeg under ham af Hiertet, at dette er blevet sagt ham 
ret fyndigt af to Damer, nemlig af Fru Brun og Ida,6  der ligesom jeg 
forargede sig over, at hendes Moder havde inviteret ham til den him-
melske Concert.7  Dersom ellers Molbech havde hørt, hvad Ida sagde 
her i min Stue, Dagen efter Concerten, om ham: saa vilde han vist ikke 
udføre sit Forsæt, at forliebe sig i hende i Sommer, hvilket ogsaa kun 
ville være frugtesløst for ham og kiedsommeligt for den stakkels Ida, 
der ikke trænger til Tilbedere; men nok til En, det var værd at tilbedes 
af.8 



38 BJØRN KORNERUP 

Det giorde mig ret ondt, at De og Mine maatte gaae herfra i det 
onde Veir,9  og at De siden ikke har forsøgt — som andre Kierester have 
giort i disse smukke Pintzedage — at gaae hertil og herfra i godt Veir. 
Vel har jeg ikke manglet Besøg i denne Tid, end ikke af dem, som ere 
mig kiære; men De og Mine ville dog aldrig kunne synes mig over-
flødige, om De end traf mig omringet af mine Kiæreste. Desuden maae 
De erindre, at jeg sidst blev saa overrasket af et længe savnet kiært Syn, 
saa jeg ikke ret vidste at skikke mig i det, saa at jeg dobbelt trænger til 
at det gientages for mig. Kom derfor snart med den gode, velsignede 
Mine, og forfrisk — eller forfriisk som Grækeren" siger — dermed Deres 
stakkels syge Tante, der knap kan hænge sammen i denne dinilende 
Tid.11  

Rahbek hilser Dem og Mine, og ligesaa giør jeg, tilføiende at Jord-
bærene voxe deiligt; men at de — som Assebarnet12  sagde — endnu ikke 
er sprunget ud. Deres 

hengivne Veninde K: M: R: 

[Udskrift :] S: T: Herr Professor Werlauff. 

23 
Onsdag Aften. [1815 22.-23. Novbr.].1  

Kiære Werlauff! 
Da jeg først i Aften har faaet Vished om, at jeg nu med fuld Ret 

tør give mig det Navn, jeg saa længe har ønsket, og er saa stolt af at 
bære, I : nemlig Navnet: Werlauffs Tante : I saa vil det heller ikke un-
dre Dem, at jeg endnu ikke har gratuleret Dem og Deres gode, elsk-
værdige Wilhelmine. Men da det dog let turde hænde, at flere Dage 
kunde gaae hen — thi jeg er desværre i denne Tid, en større Skrantning, 
end sædvanlig — inden jeg personlig kan indfinde mig hos Dem: saa 
kan jeg ikke i Aften lægge mig til Hvile, inden jeg skrivtlig har sagt 
Dem et Par Ord. Gud veed hvorledes disse blive; thi jeg mærker alle-
rede, at Taarene staae mig i Øinene I : maaskee til Straf, fordi jeg nyelig 
sagde til min gode Onkel Job, og hans Fanny, at jeg ikke let kunde 
græde :I blot ved den Tanke, at al min Glæde, over to Mennesker, der 
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ere mig inderlig kiære, synes mig selv heel underlig, da den dog neppe 
vil bringe mig Andet, end — et Navn. Dog, om end saa var, som jeg 
ikke troer var Ret, thi der er sandelig Adskillelse nok i Verden, blandt 
dem, der burde høre sammen: saa vil jeg dog ikke ansee min Glæde 
for tom, ikke sørge over, at mit Hierte er kiærligt nok til at kunne elske 
mine Venner saa uegennyttig som jeg virkelig kan. 

Torsdag Morgen. 
Jeg begyndte saa sildig i Aftes, at jeg strax maatte holde op igien; 

og hvis jeg i disse faa Ord har sagt Noget, De ikke synes om: beder 
jeg Dem at tilskrive det en maaskee alt for veemodig Stemning, som 
hos mig er temmelig undskyldelig, da det kun er yderst sjælden, jeg 
hengiver mig til den. Dem, gode Werlauff! frikiender jeg ganske for 
Alt, hvad der i vort Venskab har maattet være mig ubehageligt; thi 
jeg har nu alt for længe kjendt Dem ikke allene, som et af [de] ædleste, 
elskværdigste Mennesker, jeg i mit Liv har mødt; men ogsaa som et 
af de forstandigste Mennesker D: et Menneske, som ikke kun har, men 
ogsaa bruger Forstanden; og jeg har stedse erfaret, at med Saadanne 
kunde jeg altid let enes om Alt, hvorom skikkelige Mennesker bør 
enes. Men tidlig vant til — hos mig selv som hos andre — ikke at kalde 
Ondt : Godt, maae det dog bedrøve mig, naar jeg seer, hvor let han 
— som jeg vil kalde Ingemanns Mundskiænk, for ikke at give ham sit 
rette Navn' — der driver sit onde Væsen allevegne, kan faae Indpas, selv 
hos gode Mennesker; og maae jeg dog ikke vel lade det bedrøve mig, 
naar det dog saa ofte har bragt mit Hierte til at bløde? 0 sandelig! 
naar saadanne sørgelige Tanker fremstille sig for mig: da væbner jeg 
mit Hierte mod Menneskehad og Bitterhed, og jeg seer da med Haab 
og Tillid hen til bedre Tider og en bedre Verden, hvor det som hører 
sammen, ikke vil kunne adskilles. 

Tilgiv nu ethvert alvorligt Ord, jeg her har nødet Dem til at læse, 
og vær overbeviist om, at om jeg end var ganske udelukt fra al udvortes 
Deeltagelse i Deres, og min gode Wilhelmines Lykke: saa vilde dog 
ikke let Nogen kunne tage inderligere, og hjerteligere Deel deri, end 
jeg. Vil De sige Wilhelmine, at da Rasmine Petersen3  fortalte mig, at 
hun havde bundet Mine Hegers Brudekrands, giorde det mig inderlig 
ondt, at jeg ikke havde vidst, naar den skulde bindes, fordi jeg dog saa 
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gierne med egen Haand havde bundet, om det endog blot havde været 
et Par Blade i den. Vil De fremdeles sige hende, og Dem selv at I : i det 
Haab, ikke at være uvelkommen : hun og De ville see mig, den første 
Dag, jeg befinder mig lidt taalelig; og at blandt de mangfoldige Ste-
der, hvor jeg snart burde lade mig see, vil det første Sted være hos Dem, 
uagtet det virkelig burde være hos Fr: Brun og ida4, der ofte handle 
langt ædelmodigere imod mig, end mine ældste og nøieste Venner, og 
af mig taale den Mangel paa Opvartning, som de ellers kiende saalidet 
til. Thi kan jeg dog forlange mere, end at naar jeg møder dem ved 
Enden af vor Alke, I : og n. b. meget godt kan indsee, at det er mig, 
de ville besøge : I efter i adskillige Uger ikke at have seet dem; og jeg 
ikke engang holder stille for at hilse paa dem, men kiører dem ganske 
raskt forbi: de dog desuagtet to Dage derefter komme igien til mig, 
uden at forlange, at jeg først - som dog billig var - skulde komme til 
dem? Og naar de selv personlig komme med den ene Indbydelse efter 
den anden, og dog finde sig i bestandige Afslag: kan jeg saa forlange 
mere Overbærelse af mine nøieste Venner; og maae jeg ikke vel kalde 
det ædelmodigt af Saadanne, der leve i idelig Adoration? Men her kom-
mer atter - som jeg nyelig erindrede - Fordeelen af at have med saa-
danne Mennesker at bestille, som ville bruge deres Forstand. 

Rahbek har bedet mig hilse Dem og Wilhelmine, at saasnart, han 
erfarer, hvor Deres Bopæl er: saa tager han sig den Frihed, at hilse paa 
Dem, og aflægge den Gratulation, som indtil videre nu sendes Dem 
ved mig. 

Undskyld nu mit alt for lange Brev, hvori der staaer Meget af, hvad 
der ikke burde staae, og desværre vist kun Lidet af, hvad der egentlig 
burde staae; men jeg er syg og har desuden skrevet dette i temmelig 
megen Uroe. Dog har det, at tænke paa Dem og Deres elskværdige 
Wilhelmine opvarmet mig saaledes, at jeg mindre har følt den slemme 
Kulde, som jeg slet ikke kan taale. 

Deres 
hengivne K: M: Rahbek. 

Jeg har jo reent glemt, at jeg er Deres Tante; men De maae endelig 
ikke reent glemme det. 
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24 
28. Nov. [1815].1  

Kiæreste Veninde! 
Med denne Benævnelse der kommer fra mit inderste Hjerte vil jeg 

nu og fremdeles heller kalde dem, end med et fremmed Slægtskabs-
navn, der ikke formaaer at giøre hiint Dem meere hengivent, end det, 
alt udvortes Skin uagtet, stedse har været. Faae, saare faae ere eller have 
været det saa nær som De, kun een er det nærmere. Denne Indledning, 
der næsten bringer mig Taarer i Øjnene, være Dem Svar paa det me-
get alvorlige, Deres kiære Brev indeholder.2  Jeg og min Wilhelmine 
have nydt det meere end eengang og uagtet hun ikke har ladet sig 
mærke dermed, tør jeg dog sige, at det har rørt hende ikke mindre end 
mig. De, dyrebareste Veninde, har aldrig misforstaaet mig, De har for-
staaet mig, som kun faae have det, og jeg troer ogsaa at jeg forstaaer 
Dem. Men — — — hvad en indvortes Følelse drager sammen, kan og bør, 
naar vi selv vilde det, intet adskille. 

Jeg og Mine takke Dem for Deres venlige Lykønskning og venter 
Dem med inderlig Længsel. Maatte Vi kun faae nogen Nys om Deres 
Ankomst, for at vi ikke uheldigviis skulde være ude. Visiter og Gratu-
lationer have vi havt nok af, men at ingen vil være Os kiærere end 
Deres, er De overbeviist om, det veed jeg. Den første Løverdag,3  Vei-
ret er taaleligt, seer De mig og skal da mundtlig høre af mig, at jeg er, 
som jeg altid har været, Deres 

til Døden uforanderlig hengivne 
Werlauff. 

25 
Torsdag Aften. [1815 3o. Novbr. — 1. Decbr.].i 

Min gode, kiære, elskværdige Ven! 
Uagtet det alt er Nattetid, og jeg er saa betynget af Snue, at jeg 

umuelig vil kunne sige Dem noget Fornuftigt: kan jeg dog ikke und-
lade i et Par Ord — saa gode som jeg kan tilveiebringe dem — at takke 
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Dem for de velsignede Ord, Rahbek nyelig bragte mig, og som virkelig 
have vederqvæget mit Hierte. Thi jeg vil tilstaae Dem, at jeg ikke har 
været ganske uden Frygt i Henseende til mit alvorlige Brev; og for sil-
dig indseet, at det dog ikke egentlig var den Tone, der var den passe-
ligste, at tiltale en lykkelig ung Ægtemand i. Ogsaa veed jeg meget vel, 
at min Tone overhovedet, ved de Lejligheder, hvor mit Hierte tager 
inderlig Deel i Noget, ikke er saaledes, at jeg maae vente den vil for-
staaes af Mange; men dette forlanger jeg heller ikke; og jeg er saare 
lykkelig ved, at jeg, blandt de Faa, der have Evne, som Villie til at for-
staae denne lidt underlige Tone, tør tælle Dem. Jeg er ikke venneløs i 
Verden: mange ædle, gode Mennesker tør jeg kalde mine Venner, og 
jeg fejler vist ikke i at bruge denne Benævnelse, efter hvad i Alminde-
lighed forstaaes derved; men hvormegen Glæde dette end altid har 
bragt, og endnu daglig bringer mig : dette kan dog ikke lignes ved den 
Glæde, jeg føler ved at vide mig elsket af de faa Ædle, som mit Hjerte 
selv har kaaret sig, de, om hvilke jeg med fuld Overbeviisning veed, at 
de leve for de samme værdige Bestræbelser, som jeg selv lever for. Thi 
kun de, der ville det Samme, og altsaa nødvendigen maae være enige 
i Hovedsagen, kunne være Venner i Ordets højeste, ædleste Betydning, 
og nyde Venskabs ædleste Løn. Og naar nu vi, gode Werlauff! ikke 
misforstaae, men saa vel forstaae hinanden; naar vi saa let kunne enes 
i at adskille det Væsentlige fra det Tilfældige, og ikke give dette den 
Vigtighed, som kun tilkommer hiint; naar en indvortes Følelse drager 
os sammen til Trods for hvad der udvortes truer at adskille os: saa tør 
jeg vel sige og mene om os, at vi just ikke er Hverdagsvenner. Og er 
dette, som det er, hvor glad maae jeg da ikke være, ved at vide den 
gode, elskværdige Wilhelmine, der fra hendes Barndom af altid har 
været mig saa kiær, elsket af Dem, som jeg veed hun er det? 

Fredag Morgen. 
Da jeg i Aftes var kommen saavidt kunde jeg ikke skrive længer, saa 

rørt var jeg ved med den inderligste Glæde, at tænke paa Dem og den 
gode Wilhelmine: paa hvormeget De kan og vil være for hende, og 
hvormeget hun, den gode, kiære Pige, ogsaa kan og vil være for Dem. 
Jeg tør vel sige, efter 17 Aars Erfaring,2  at det er et sødt Baand, det der 
saaledes forener gode Mennesker; og jeg kan heller ikke tvivle paa, at jo 
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Fig. s. KNUD LYHNE OG CAMMA RAFIBEIC 

De og Wilhelmine vil føle dettes Sødhed i Glæder og Sorger, som jeg 
har følt det i saa lang en Række af Aar. jeg længes derfor ogsaa inderlig 
efter i deres eget Hiem at kunne lykønske et Par Mennesker, som jeg 
vist tør haabe under alle Omstændigheder ville blive lykkelige i den 
Forening de have indgaaet; men da det dog endnu, tvertimod mine 
Ønsker, vil kunne vare nogen Tid, inden jeg med min nærværende 
slemme Forkiølelse tør vove mig ud: saa beder jeg Dem og Wilhel-
mine ikke vente mig alt for snart, og have Overbærelse med mig — som 
saa mange Andre have og vilde have — ifald jeg lader dem vente alt 
for længe. 

At jeg ret af Hiertet ønsker godt Veir til den første Løverdag;3  og 
uagtet mit Had til Frost gierne vilde, det skulde blive Frost i Morgen: 
dette behøver jeg vel ikke at sige Dem. Jeg kunde virkelig behøve en-
gang imellem at tale med Dem, især i denne Tid, da jeg vel ikke mang- 
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ler Nogen at tale med, men dog for det Meeste kun see saadanne, som 
jeg maae tale for, istedet for at de burde tale for mig. Og jeg kan be-
stemt sige, at naar jeg undtager 3 Mennesker: Onkel Job, Fr: Brun og 
Løven 3 : Brandis4  : saa kunne alle de Øvrige, som for nærværende Tid 
komme til mig, ikke egentlig giøre Fordring paa, at jeg skal ville høre, 
hvad de have at sige mig. 

Rahbek beder mig hilse Dem og Wilhelmine, at han i en af Dagene 
- dog ikke i Dag - vist kommer op til Dem, og jeg beder Dem und-
skylde, at, da jeg har overladt den unge Digter Grebieh D: Heibergs 
Kragernes Fiær,6  jeg da selv - som De seer - maa benytte mig af deres 
Tæer. Jeg omfavner Wilhelmine i Tankerne, og er hendes og 

Deres ganske hengivne Veninde K: M: R: 

26 
Fredag Aften [IS I 6 ? før April].' 

Kiæreste Werlauff! 
De maae ikke troe, at jeg har biet 8te Dage med at sende Mine 

hendes Strikketøy, for at kunne sende det en Løverdag; thi ihvorvel De 
rigtig nok har bragt mig til at holde mere af Løverdagen, end jeg til-
forn har giort: saa maae jeg dog tilstaae, at jeg ikke troer, jeg nogen-
sinde vil gaae saa vidt heri, at jeg indskrænker mig til blot om Løver-
dagen at tænke paa Dem og Mine. Gierne havde jeg Dagen efter Deres 
sidste kiære Løverdags-Besøg selv bragt dette Strikketøy, som jeg for-
resten helst havde beholdt som et Pant, den kiære Mine selv skulde løse; 
men den Dag havde jeg saa travlt med alle mine Syge; og da jeg kom 
saa tidlig afsted om Morgenen, glemte jeg ogsaa at give Stinet det med, 
ligesom jeg ogsaa glemte det de følgende Dage fordi jeg havde giemt 
det. Først nu i denne sildige Aftenstund - da Egernet3  allerede nogen 
Tid har været i Seng - kan jeg komme til at forklare min Seendræg-
tighed, og tillige - skiøndt dette kun i største Korthed - betroe Dem 
en Løve-Idee,4  jeg har faaet med Dem i denne Tid, men som jeg rigtig 
nok frygter, De ikke vil entrere i. Denne er nemlig ikke meer eller 
mindre, end at jeg vilde forføre Dem til at paatage Dem en lille Løve-
Ungess Opdragelse og Underviisning. Jeg blev i Søndags anmodet om, 
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enten at skaffe en duelig Lærer til bemeldte Løve-Unge eller recom-
mendere en Skole eller anden Indretning, hvor man kunde sende ham 
hen; men da jeg holder meget af den lille Løve, raader jeg af al Magt 
fra at lade ham blive hjemme iblandt de ældre Løver, som hver paa sin 
Viis, ved at ville opdrage ham, kun fordærve ham; og jeg veed ingen 
Redning, hvis ikke en Mand, som De, vil tage sig af ham. Løve-Ungen 
er af Naturen meget begavet og dertil saa god og lærvillig som det er 
mueligt at være; men han er dog en Løve, der absolut maae tæmmes 
Noget, hvis Løve-Kraften ikke skal tage fornyet Overhaand. Den 
gamle Løve er saare indtaget af min Idee; men jeg har naturligviis slet 
ikke givet ham noget Haab, da jeg nok kan begribe, at De kan have 
mange Skrupler; og jeg desuden kun en eneste Gang, og det endda kun 
meget løseligt har hørt Dem tale om, at De nok vilde tage en Dreng 
i Huset, naar De kom til at boe hos min Broder, saa De fik mere Plads. 
Men der kan da aldrig være noget forreet i at jeg spørger Dem, om 
De kunde ville entrere i dette Løve-Forslag, samt hvilke Deres Betin-
gelser i saa Fald vare. 

Løverdag Morgen. 
Til det jeg i Aftes — rettere i Nat — skrev maae jeg endnu tilføje, at 

jeg ønsker mig saasnart som mueligt underrettet om Deres Meening 
i Henseende til denne Løve-Plan. Jeg kommer med Guds Hielp til Byen 
i Eftermiddag; men jeg seer ikke hvorledes jeg skal overkomme at 
komme til Dem og Mine; thi jeg har maattet forpligte mig til at være 
et Par Timer hos min stakkels, syge Grækers — der dog nu, Gudskee-
lov, er i Bedring — som daglig sender Bud efter mig og ligger i Sen-
gen og skriver med Blyant: vien presto, cara Signora Rahbek, e porta 
del ristoro a lui, che con impazienza L'attende, non lo lasciar attender 
lungo tempo, poiche questo e, v'assicuro, tirannia7  etc: etc : De seer 
altsaa selv, hvor nødvendigt det er at jeg kommer; var det kun cru-
delta8  jeg giorde mig skyldig i, saa kunde jeg endda nok bære det; 
men tirannia er mere, end jeg bør lade mig beskylde for. Derfor maae 
jeg desværre afsted; men da jeg har Vogn herude fra; og jeg desuden 
dog maae see til min Tante, og min Fader, som jeg ikke har været hos, 
siden den Dag jeg var de Par Minuter hos Dem: saa bliver der atter 
denne Gang ikke at tænke paa at komme til Dem og Mine, thi naar 
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jeg nu kommer vil jeg dog være en Times Tid hos Dem. Men maaskee, 
at De kunde giøre et lille Løb op hos vor gode Ven, Brønsted,9  saa vi 
der kunde tale sammen om Løve-Væsenet; Imellem 5 og 7 er jeg der 
vist, haaber jeg. 

Nu har jeg ikke Tid til at sige Dem mere denne Gang. Lev nu vel 
og omfavn den søde Mine fra mig, og undskyld dette ynkelige Løver- 
dags Besøg. Deres 

hengivne K: M: Rahbek. 

E. S. Egernet, som hilser venligst, sender Dem Deres lille Stump 
Papir tilbage, fordi han troer, at det der staaer paa den anden Side kan 
være Dem af nogen Betydenhed. 

27 
Tirsdag Morgen [1816 April]. 

Kiære Werlauff! 
De maae endelig snart lade mig vide, om De vil, eller ei, tage Dem 

af min Løve-Unge,1  at jeg kan give Brandis bestemt Svar; thi han vil 
slet ikke foretage noget Andet med Drengen, før han veed, at De ikke 
vil have med ham at bestille. I Løverdags, da Fru Brandis2  var hos mig, 
lovede jeg hende afgiørende Svar, om et Par Dage; thi jeg havde vist 
tænkt, at jeg var kommen til Byen i Gaar, og saa vilde jeg selv talet 
med Dem. Nu skeete dette desværre ikke, og jeg tør ikke udsætte Sa-
gen længer, da jeg har Løven paa Halsen af mig dagligen. Jeg beder 
Dem derfor herved, om et Ja eller Nei, hvormed jeg kan expedere 
disse Løver. Gid De kunde og vilde tage Drengen! Dette ønsker jeg 
naturligviis især for hans og Forældrenes Skyld; men jeg troer ogsaa, 
at burde forsikkre Dem, at De og Mine vist vilde faae Fornøjelse af 
ham; thi det er virkelig en sjælden rar Dreng. 

Hils Mine tusinde Gange, og vær ikke vred at jeg giør Dem Ulej-
lighed med denne Løve-Affaire. 

Deres 
hengivne K: M: Rahbek. 

[Udskrift: ] I S: T: Hr. Professor Werlauff. 
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28 
rode April [1816].1  

Tusend Tak, bedste Veninde! for Deres vennehulde Amindelse af en 
Yttring, som næsten var gaaet mig selv af Tankerne. Vist nok kunde 
jeg, i min nye Boelig,2  hvor jeg faaer lidt meere Plads end jeg just be-
høver, nok ønske et ungt Menneske i Huuset, men deels vilde jeg helst 
have een, hvis Forældre vare udenbyes, deels tillader min Tid mig hel-
ler ikke at tage nogen som behøvede synderlig Dannelse eller Tilsyn af 
mig selv. — Jeg tør derfor, efter alvorlig Overveielse, ikke modtage 
Deres gode Forslag, saa kiært det ellers under andre Omstændigheder 
vilde være mig at komme i Kiendskab med den gamle Løve; og jeg 
troer sandt at sige heller ikke, at nogen af Os vilde være synderlig tient 
dermed, da jeg neppe føler mig skikket til at tæmme en Kattekilling 
end sige en Løveunge. 

Men — desuagtet min varmeste Tak for denne nye Prøve paa et 
Venskab, der stedse vil udgiøre en vigtig Deel af min jordiske Lykke. 

Mine takker for sidst og beder kiærligst at hilse. Vi haabe snart at 
see Dem igien. Hilsen til min gode Rahbek og til Dem selv, dyrebare 
Veninde, fra Deres troefaste 

Werlauff. 

[Udskrift:] S. T. Frue Professorinde Rahbek! Bakkehuset. 

29 
Løverdag Aften [1816 August].1  

Kiære Werlauff! 
Kun af Deres elskværdige Godhed kan jeg haabe Tilgivelse for min 

uforsvarlige Seendrægtighed først i Dag at foretage det lille Arbejde, 
som De har giort mig den Ære og Fornøjelse at overdrage mig. Noget 
kan vel siges til mit Forsvar, da jeg utallige Gange har taget Deres Bog 
i Haanden, men lige saa ofte har maattet lægge den igien, fordi her 
aldrig er Ro til Noget. Dertil kommer end videre, at jeg for nogen Tid 
siden var saa dristig at laane Bogen ud til den gamle Løvet I : der in- 
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teresserer sig meget for Alt, hvad der angaaer Deres Guldmager, og 
som derfor ogsaa har bedet mig sige til Dem, at det vilde være ham 
en stor Fornøielse, ifald De vilde komme til ham, da han sikkert troede 
at kunne give Dem Oplysninger om Personen, ifald De ellers behøvede 
dem : j og først i Gaar selv hentede den hos ham. 

Hvad forresten det lille oversatte Stykke angaaer3, da maae jeg be-
gynde med at giøre Dem Undskyldning for mit Brun-Neergaardske 
Dansk .4  Jeg formodede, at det kun kom an paa ordret at oversætte det; 
og dette har jeg samvittighedsfuld iagttaget. 

Faa Ting maae jeg dog giøre Dem opmærksom paa, dette nemlig, 
at Christianestat umuelig kan være Christianshavn, da Guldhuset har sit 
Navn fra Borri's Tid. Rahbek mener, at Rosenborg Qvarteer dengang 
maaskee kaldtes: Christianstat ;5  men De vil jo let kunne skaffe Dem 
Vished om denne Sag. Mig confunderer derimod Husene af Tømmer, 
som jeg aldrig har vidst, man egentlig brugte i Danmark. 

Men hvorom Alting er, saa tilgiv Deres stakkels Oversætterinde, og 
skiænd i det højeste paa hende - thi det fortjener hun ærlig - men giv 
hende dog ikke Afsked, thi det var Synd. 

Hils den gode, kiære Mineg tusinde Gange fra Onkel og Tante, og 
skaf mig snart en Løverdag, der kan fortjene de store Bogstaver' denne 
Uværdige har faaet! Deres 

hengivneste Veninde K: M: Rahbek. 

Mange Hilsener til min Broder, Broderkonen, og alle mig bekiendte 
og ubekiendte Niecer og Neveuer! 

Seer De vor gode Ven Brønsted8  inden jeg seer ham eller faaer Lej-
lighed at skrive til ham, saa tak ham for det mig Tilsendte; men sig ham 
dog tillige, at jeg nok skal lægge mig efter at forsvare Frue-Pige-Jensen 
i Danfana6, og at det skal være mig, hvad Langelænderenl° kalder : 
Spænd, ifald jeg kan faae ham og Flere til at troe, at jeg giør dette af 
Taknemlighed over Elegien.' 
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3 0 3. Sept. [1816].' 
Bedste Veninde! 

Tak for den Oversættelse hvormed Deres Godhed hialp paa mig og 
dobbelt Tak for de venlige, peene, svævende Linier hvormed De led-
sagede den. Jeg havde alt personlig takket Dem, dersom jeg ikke vilde 
opsætte mit Besøg, indtil jeg kan have min Guldmagerafhandling med 
mig, som jeg er i Færd med at reenskrive, et Arbejde som gaaer lang-
somt, da jeg kun kan giøre det paa Bibliotheket. Uagtet jeg ikke troer 
at Gamle Brandis kan give mig nogen nye Oplysning om min Guld-
mager NB. som jeg kan bruge efter min Plan, saa vilde det dog være 
mig kiært at tale med ham derom, og, om ei før, saa naar Pjecen en-
gang er trykt, skal jeg deraf tage Anledning til at giøre hans personlige 
Bekiendtskab. 

Mine hilser venligst. Hun længes meget efter en Løverdag, da hun 
kan see sin kiære Tante, men hun længes dog neppe saameget, som den 
samme kiære Tantes hengivneste Werlauff 

3 
Bakkehuset d. 3. Dec: [1817 eller 1818?].1  

Kun, som en venlig Morgenhilsen skulle disse Par Ord, jeg nu kan 
skrive til Dem med min Langelænder, være at ansee; og jeg haaber 
ogsaa sikkert, at de som en saadan ikke ville blive Dem uvelkomne, 
endskiøndt de forresten Intet kunne sige Dem. Hvad er vel ogsaa rime-
ligere, end at jeg, paa den første Vinterdag, efter en for mig alt for 
forfriskende 3: kold Nat, tager min Tilflugt til noget Opvarmende? og 
dette er sandelig De, min gode, kiære Ven, fordi jeg veed, De ikke som 
de Mange, men som de faa Udvalgte af Hjertet have Rahbek og mig 
kiær, hvad enten De af udvortes Omstændigheder lade Dem afskrække 
fra at komme til os, eller, som paa den senere Tid, oftere glæde os med 
Deres Nærværelse. For dette Sidste er jeg Dem virkelig taknemlig; men 
vil dog ikke at min Tak skal være at ansee som en Forpligtelse for Dem 
til at fortiene ny Tak. Thi jeg elsker formeget min egen Frihed til at 
4 
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jeg skulde ville giøre Nogen Skaar i deres; og kun hvad der flyder let 
og utvunget er mig kiært. Korn derfor kun, naar Lysten driver Dem, 
og vær overbeviist om, at De altid er mig og Rahbek inderlig velkom-
men; og om jeg end kunde ønske, at De vilde give mig Lejlighed til 
engang at giøre, hvad der i det spiellerupske Sprog kaldtes: Figurers af 
Dem, for ved udvortes Tegn at vise den Priis, jeg indvortes sætter paa 
Dem: saa vil jeg dog ogsaa taalmodig finde mig i, om De fremdeles 
giør mig dette reent umueligt. Dette er Alt hvad jeg i denne Skynding, 
og med mine umaneerlige Kragefiær kunde og vilde skrive. Forresten 
ønsker jeg Dem at De maae befinde [Dem] bedre end jeg, der vel efter 
mit Befindende at slutte kunde have Grund til at troe, at jeg gaaer 
med den langbergske Feber i Kroppen, som jeg ogsaa troer Molbech3  
har og fortjener at have. 

Lev nu vel til vi sees og, undskyld dette Hastværksbrev! 
Deres 

forbundne K: M: Rahbek. 

[Udskrift : S : T: Herr Professor Werlauff. 

32 8. Martii [1818]. 
Bedste Veninde! 

I Gaar Morges Kl. 8 blev min knære Kone lykkelig forløst med en 
Drengs og begge befinde sig vel. Jeg veed hvor varm Deel De tager 
i alt hvad der angaaer mig og de [! ] vil derfor ikke tage fortrydeligt 
op, at De fra mig, som i sidste Nat ikke har sovet meget, kun faaer 
disse faae og ilende Linier. Jeg længes nu kun efter et manerligt Løver-
dags Veir for at kunde giøre — endelig engang — et Bakkehuusbesøg 
og omfavne min knære Grandtante, som imidlertid bedes nu og da at 
tænke paa sin hengivneste Werlauff, 

Hils den gode Rahbek! Beed ham, om mueligt, underrette mig om 
hvilken Devise der rimeligviis vil komme til at betegne den lykkelige 
Forfatter blandt Dan. Ranzaus Lovtaleres Ieg skal bruge det med 
Discretion. 
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33 
Udat. 

Bedste Veninde! 
Tak for Billetten. Jeg mærker at Deres Hukommelse er bedre end 

min; thi jeg havde ganske glemt Deres gode Løvte, men glæder mig 
usigelig at De har husket det desbedre. Jeg veed ei om jeg kan faae L. 
til at tage mod Penge, men i manglende Fald skal jeg ei glemme min 
Gield det første jeg seer Dem. Angaaende det vi sidst talte om, da har 
jeg opspurgt en vis Viinholdt2  Lærer i det Eng. Sprog ved Søekadet-
akademiet, som skal være meget færm. Vil De, skal jeg tale med ham 
og viise ham hen til Miinters.3  Ogsaa Michael Rosing4  er Lærer i det 
eng. Sprog sammesteds; ham De maaskee kjender ! 

Lev vel! indtil vi, som jeg snart haaber, rees. Tilgiv den slette Skrivt 
paa Grund af den slette Pen og mit Hastværk og paa Grund af Deres 
bestandige Overbærelse med Deres altid hengivne 

Werlauff 

[Udskrift:] S. T. Frue Professorinde Rahbek! 

34 
21. OCt. 

Uagtet jeg formoder, min bedste Veninde! at af alle Lykønskninger 
til Deres Fødselsdag, min sikkerlig kommer allersidst, behøver jeg dog 
vel ikke at forsikre Dem, at mit Hierte, den kiære 19de October, saa 
varmt som Nogens, nedbad Himlens bedste Velsignelse over et Liv der 
er dyrebart og elskeligt for mange, men i Sandhed, for ingen meere end 
for mig. Dette, saa ubetydeligt det i sig selv er, og saa lidet det i det 
ringeste bør være Dem nyt, vilde jeg saa gierne have sagt Dem mundt-
lig, og var jeg i Gaar Aftes ikke kommet saa sildig fra Censuren havde 
De sikkerlig seet mig hos Dem, men da det dog maaskee kan vare et 
Par Dage endnu, inden jeg seer mit Ønske opfyldt, saa maae disse 
Linier, der, som alle deres Forgiængere, hvad end Deres partiske God-
hed kan sige om dem, kun forholde sig [til] Deres som en Maaneskins- 
4* 
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aften til en varm Sommerdag, i mit Sted bringe Dem min hierteligste 
Lykønskning og min ynkelige Klage. Tænk engang! hvor jeg blev 
tilmode, da Stephen' i Dag fortalte mig at De i Onsdag havde været 
ved Bibliotheket, da jeg var borte. Efter Deres Brev torde jeg ikke 
vente Dem med Vished, mindst efter 12; baade Carl og Molbech 
meente vist at det ikke vilde blive Dem mueligt at komme. Dog blev 
jeg der indtil henved Kl. i. Kort efter maae De være kommen. Vel er 
det nu alt saa koldt i de store Sale, at De kun kunde have udholdt at 
gaae igiennem dem, men det giør mig dog saa bitterlig ondt, at De 
netop den første Gang De vilde komme derop, skulde forfeile mig. Regn 
mig det endelig ikke til onde; jeg skal næste Gang passe bedre paa. 
Imidlertid tales vi nærmere ved. 

Min Ankomst maae De vide, skeer ganske uanmeldt. Æreporte har 
jeg ikke fortient, og enhver Stue, hvori De befinder Dem vel, er for 
mig the most comfortable in the world, hvordan den saa iøvrigt er. 
Gud give at Veir og Vei nu blot maatte blive taalelig. Min Sid længes 
ret efter Dem. 

Jeg begriber ikke, hvor jeg kunde være saa ond mod mig selv og 
blive saa længe borte fra Dem. Men det skal med min gode Villie hel-
ler ikke skee tiere, saa sandt jeg er saa lykkelig at være Deres inderlig 
hengivne Werlauff. 

KOMMENTAR 

Til Indledningen. 
1. Formen Camma for den almindeligere 

anvendte Kamma foretrækkes her i 
Overensstemmelse baade med Fru Rah-
beks egen og K. L. Rahbeks Skrive-
maade (jvfr. E Eks. Personalhistorisk 
Tidsskrift II, 241. K. L. Rahbek, Erin-
dringer af mit Liv V, 6, passim). 

2. Camma Rahbeks Breve findes nu i den 
til de Rahbekske Mindestuer paa Bakke-
huset knyttede Haandskriftssamling; 
Werlauffs til Fru Rahbek i Ny kgl. 
Saml., Fol., 1456. Hertil er føjet fire -  

meget vigtige - Breve (Nr. 17, 21, 22 og 
23) fra Camma Rahbek. I Henhold til 
Det kgl. Biblioteks mærkværdige Ord-
ningsprinciper med Hensyn til Privat-
arkiver henligger de nu i Jonas Collins 
Brevveksling (Ny kgl. Saml., 4°, 3107), 
skønt de tre endda er udtaget af Wer-
lauffs Kalenderoptegnelser (Ny kgl. 
Saml., 8°, 618)! 

3. E. C. Werlauff, Erindringer af mit Liv 
(Memoirer og Breve XIII, 191o) S. 68. 
I Werlauffs Kalenderoptegnelser (Ny 
kgl. Saml., 8°, 618) er hans første Besøg 
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paa Bakkehuset opført under 22. Juni 
1808, det næste under 23. Juli s. A. 

4. P. H. Boye, anf. Skrift S. 67. Saa vidt 
man kan se af de bevarede Aargange af 
Werlauffs Kalenderoptegnelser, falder 
de fleste Besøg i 1809: 7 Gange (22. Ja-
nuar, 13. Marts, 24. April, 22. Juni, 16. 
Aug., 24. Aug., 19. Septbr.). Ellers ind-
skrænkede hans Besøg sig til een eller 
to Gange om Aaret. 

s. P. H. Boye, anf. Skrift S. 59. J. M. 
Thiele, Erindringer fra Bakkehuset, 
1869, S. 33. 

6. E. C. Werlauff, Erindringer S. 68. 
7. Jvfr. nedenfor Brev 1814 15. Oktbr. 

(Nr. 16). 
8. Werlauff, Erindringer S. 68. 
9. Sst. S. 69, 120. - I Aarets Begyndelse 

(i3. Febr.) havde Werlauff skrevet til 
K. L. Rahbek: »hils din gode Kone 
mange Gange. Sandt at sige har jeg og-
saa noget afholdt mig fra at komme, 
fordi hendes Sundhedstilstand, som jeg 
troer, hverken giør det behageligt eller 
tjenligt for hende at see Besøg hos sig, 
skiøndt gammel Godhed og en selska-
belig Hjertelighed, der er bleven Natur 
hos hende, ei altid tillader hende, at til-
staae det« (Ny kgl. Saml., Fol., 1455 C). 
- Efter Werlauffs Kalenderoptegnelser 
at dømme synes hans sidste egentlige 
Bakkehusbesøg at have fundet Sted den 
31. Maj og 5. Juli 1815 (Ny kgl. Saml., 
8°, 618). 

1o. Jvfr. den malende Skildring hos P. H. 
Boye, anf. Skrift S. 62-64 og hos J. M. 
Thiele, anf. Skrift S. 55-56• 

Ir. G. L. Wad, Fra Fyens Fortid, 1-2, 1916. 
Norsk historisk Tidsskrift I, 406-56. 

12. Jvfr. G. L. Wad, Fra Fyens Fortid I, 
142-43. 

Til Nr. i. 
1. Bærer med Blyantspaategning Aarstal-

let 1808. Dette stemmer med det Brev 
af 13.-17. Marts 1808, hvori Oehlen- 

schlåger havde citeret det nedennævnte 
Vers (Breve fra og til Adam Oehlen-
schhger 1798-1809 III, 115, 134, 145; 
IV, 322, 329, 333). 

2. Fru Rahbeks forudgaaende Brev, der 
maa have indeholdt en Forespørgsel om 
Oehlenschlägers Benyttelse af det be-
handlede Citat, er ikke bevaret. 

3 Heimskringla edr Noregs konunga sii-
gor, af Snorra Sturlusyni, udg. af  G. 
Schiining og S. Thorlacius, III, 1783, S. 
174. 

4. Werlauff var meget kyndig i Islandsk, 
blev saaledes i i808 Magister paa en Af-
handling »De Ario multiscio« (om Are 
Frode). 

Til Nr. 2. 

I. De følgende fire Breve, der alle mangler 
Aarstal, maa stamme fra 1808, jvfr. Om-
talen af Schillers »Thalia« i Brevet 1809 
18. Jan. (Nr. 6). 

2. Maaske Kopist i Kommercekollegiet 
Frederik Christian Tryde (1785-1818). 

3. Til Vintersemestret 1808 havde Wer-
lauff anmeldt tre ugentlige Timers Fore-
læsninger over Norges gamle Historie 
(Catalogus praelectionum in Universi-
tate Regia Hauniense per semestre hy-
bernum MDCCCVIII habendarum p. 
7). 

4. Fr. Schiller havde 1787-91 udgivet 
»Thalia«, 1-3 ; 1792-93 »Neue Thalia«, 
1-4. Jvfr. de følgende Breve. 

5. Begplastre brugtes af Røvere til at slaa 
deres Ofre paa Munden for at hindre 
dem i at raabe, medens de udplyndredes 
([P. H. Boye,] Om Karen Margrethe 
Rahbeks Brevvexling S. 65. G. L. Wad, 
Fra Fyens Fortid I, 215). 

6. K. L. Rahbek, Trondhiems Befrielse. Et 
Nationaldrama i fire Acter Kbh. 1809. 
Skuespillet opførtes første Gang 5. Fe-
bruar 1809 formentlig i Anledning af 
Frederik VI's Fødselsdag (28. Januar) af 
den kgl. dramatiske Skole paa Hofteatret 
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(jvfr. Arthur Aumont og Edgar Collin, 
Det danske Nationalteater 1748-1889 V, 
2, S. 366. Dagen 1809 Nr. 24. Breve fra 
og til Adam Oehlenschläger 1798-1809 
III, 222-23; IV, 372). 

Til Nr. 3. 
r. Jakob Peter Mynster (1775-1854), siden 

Sjællands Biskop, Fru Rahbeks fortro-
lige Ven, var 1801-11 Sognepræst i 
Spjellerup og Smerup. 

z. Urtekræmmer H. J. Lyngbye i Frede-
riksberggade 28 (Vejviseren). 

3. Werlauff boede formentlig allerede nu 
paa Hjørnet af Laksegaden og Skvalder-
gaarden (jvfr. 1809 19. Jan.). 

4. Jvfr. 1808 zo. Decbr. (Nr. 2). 
s. Formentlig Bogtrykker, Direktør Johan 

Frederik Schultz (1756-1817), Højbro-
plads 51. 

6. Johan Carl Heger (1771-1836), fra 1809 
Bibliotekar ved Christian Frederiks 
(Christian VM's) private Bogsamling. 

Til Nr. 4. 
i. Jvfr. 1808 zo. Decbr. (Nr. 3). 

Til Nr. 5. 
I. Jvfr. 1808 20. Decbr. (Nr. 3). 
2. Sst. 
3. D: Rahbeks Stine, jvfr. 1816 før April 

(Nr. 26). 
4. Werlauff kom først paa Besøg den 22. 

Januar 1809 (Ny kgl. Saml., 8°, 618). 

Til Nr. 6. 
r. J. P. Mynster (jvfr. 1808 zo. Decbr. 

Nr. 3). »Onkel Job« kaldtes han med en 
Forkortelse af sit Fornavn, som oprin-
delig en af hans Lærere havde fundet paa 
(J. P. Mynster, Meddelelser om mit 
Levnet, 1854, S. 21, 161). 

2. Jvfr. 1808 zo. Decbr. (Nr. 3). 
3. Jvfr. 1809 19. Jan. (Nr. 7). 
4. Lægen Professor Ole Hieronymus Myn-

ster (1772.4818), der ogsaa var nær knyt- 

tet til Bakkehuset. Jvfr. 0. H. Mynster, 
Kamma Rahbek. En Brevsamling ud-
givet af Hans Kyrre og Vilhelm Maar, 
Leiden 1926. 

5. Ovennævnte J. P. Mynster. 
6. Udtrykket kendt fra Brevvekslingen 

med J. P. Mynster (Nogle Blade af J. P. 
Mynster's Liv og Tid, udg. af  C. L. N. 
Mynster, 1875, S. 48. Breve fra J. P. 
Mynster S. 97, 98). 

7. Ms. har ved en ejendommelig Metatesis: 
lev. 

Til Nr. 7. 
r. Brevet maa sikkert henføres til 1809, 

jvfr. 1809 i8. Jan. (Nr. 6). 
z. Hialmars och Ramers saga, ved Lucas 

Halpap, [Upsala 1690]. Citatet S. 5. 

Til Nr. 8. 
r. Brevet maa utvivlsomt henføres til 1809 

som Svar paa 1809 19. Januar (Nr. 7). 
2. Jvfr. 1808 20. Decbr. (Nr. 3). 

Til Nr. 9. 
r. Brevet maa henføres til 1809, jvfr. 1809 

7. Februar (Nr. ro) og 6. Marts (Nr. 12). 
z. Formentlig Universitetsboghandler Fr. 

Brummer, Østergade 52 (Vejviseren). 
3. Assessor i Hof- og Stadsretten, Konfe-

rensraad Hans Heger (1747-1819). - 
Baade Fader og Datter var meget inter-
esserede i det spanske Sprog (Breve fra 
J. P. Mynster S. I I1. J. M. Thiele, Erin-
dringer fra Bakkehuset S. 43. Breve fra 
og til Adam Oehlenschlåger III, 107, 
129, 136, 225; IV, 240, 33o). 

4. Hans Heger var født den 8. Februar 
1747 (Elith Reumert, En Race-Slægt, 
1917, S. H). 

5. Avisen »Dagen« 1803 fE, 1803-11 udgi-
vet af K. H. Seidelin. 

6. Et ungt Menneske fra Langeland, Hede-
mann, der en Tid lang var Pensionær 
paa Bakkehuset (J. M. Thiele, Erindrin-
ger fra Bakkehuset, 1869, S. 24E). 
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Til Nr. 1o. 
I. Jvfr. 1809 6. Febr. (Nr. 9). 
2. Boghandler G. Bonnier, Kronprinsens-

gade 33 (Vejviseren). 
3. Den spanske Digter Calderen (1600-81). 
4. Den spanske Forfatter Francisco G6mez 

de Quevedo y Villegas (1580-1645). 

Til Nr. n. 
i. Dette Brev findes ikke bevaret. 
2. Om Fru Rahbeks Studium af Portugi-

sisk, især af Camoens, se bl. a. J. M. 
Thiele, Erindringer fra Bakkehuset, 
1869, S. 43. Breve fra J. P. Mynster, 
1860, S. 109, III. Nogle Blade af J. P. 
Mynster's Liv og Tid, 1875, S. 61. 
Breve fra og til Adam Oehlenschläger 
1798-1809 III, 256, 389; IV, 33o, 389. 

3. Luiz Vaz de Cam5es (Camoens) (1524-
8o), portugisisk Digter. 

4. La Lusiade de Louis Camons, nouvel-
lement traduit du Portugais, [par Jean-
Francois de la Harpe], 1-2, Paris 1776. 

s. Om dette Udtryk jvfr. 1809 18. Jan. 
(Nr. 6). 

6. Matth. 27, 4. 
7. Jvfr. 1808 20. Decbr. (Nr. 3) og Breve 

fra og til Adam Oehlenschlåger 1798-
1809 III, 263, 269; IV, 393. 

8. Oehlenschlågers Ansøgning herom er 
trykt i Breve fra og til Adam Oehlen-
schläger 1798-1809 III, 227-29, jvfr. IV, 
265-66, 375, 378-79. Jvfr. 1809 9. Marts 
(Nr. 12). 

Til Nr. 12. 
i. Friedrich Bouterwek, Geschichte der 

Kiinste und Wissenschaften, 1-12, G8t-
tingen 1801-1819. 4. Bind (1805) inde-
holder »Geschichte der portugiesischen 
Poesie und Beredsamkeit«. Her behand-
les S. 142ff. Camoens. 

2. Jvfr. 1809 18. Jan. (Nr. 6). 
3. Formentlig F. J. Bertuch, Magazin der 

Spanischen und Portugiesischen Litera-
tur, 1-3, Weimar 1780-82. 2. Bind  

(1780) indeholder bl. a. Oversættelse af 
et Udvalg af Camoens. 

4. Jvfr. 1809 1. Marts (Nr. ir). 
5. Jvfr. 1809 I. Marts (Nr. H). 
6. Den 13. Marts (Ny kgl. Saml., 8°, 618). 
7. Jvfr. 1809 1. Marts (Nr. II). 
8. Jvfr. 1809 18. Jan. (Nr. 6). 
9. Samme Udtryk i Af efterladte Breve til 

J. P. Mynster, 1862, S. 39. 

Til Nr. 13. 
I. Jvfr. 1809 6. Marts (Nr. 12). 
2. Jvfr. 1809 i. Marts (Nr. II). 
3. Maleren Nicolai Abildgaard (f. 1743) 

blev ikke Professor i Kunsthistorie og 
Mytologi, idet han døde 4. Juni 1809. 
Først 1815 blev Niels Schow (1754-183o) 
Professor. Jvfr. F. Meldahl og P. Johan-
sen, Det kongelige Akademi for de 
skjønne Kunster 1700-1904, 1904, S. 
128f., 159f. 

4. Den i. Marts 1809 rejste Oehlenschlåger 
fra Geneve mod Italien (Breve fra og til 
Adam Oehlenschlåger III, 239). Han 
vendte først tilbage til Danmark samme 
Efteraar. 

Til Nr. 14. 
1. Brevet maa formentlig henføres til 1810, 

jvfr. 1810 12. Maj (Nr. Is). 
2. Om Fru Rahbeks spanske Læsning jvfr. 

bl. a. 1809 6. Febr. (Nr. 9) og Nogle 
Blade afJ. P. Mynster's Liv og Tid S. 35. 

Til Nr. is. 
1. Bogen ikke identificeret. Maaske en 

Læsebog ved den tyske Forfatter Fr. 
Buchholz. 

2. Werlauffs næste Besøg først den 7. Juli 
(Ny kgl. Saml., 8°, 618). 

3. Werlauff brugte ofte som Brevpapir et 
ganske lille »Billets-Format. 

Til Nr. 16. 
i. Brevet har tidligere været trykt af P. H. 

Boye i »Om Karen Margrethe Rahbeks 
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Brevvexling og hendes Corresponden-
ter« S. 65-67. 

2. Deltagelse i examen artium, som til 
185o afholdtes ved Universitetet i Ok-
tober Maaned. 

3. Formentlig sigtes der især til de mange 
Genvordigheder, Rahbek maatte opleve 
i Anledning af sit Skuespil »Forføreren«, 
1814 (jvfr. A. E. Boye i »Samling af 
Skrivter til Erindring om Knud Lyne 
Rahbek og Karen Margareta Rahbek, 
fød Heger«, 1831, S. io9-io). 

4. Ogsaa Fru Rahbek nærede megen Vene-
ration for Werlauffs Breve. P. H. Boye 
fortæller saaledes, at hun havde vist 
Omhu for at bevare dem: »de fandtes 
tilrettelagte efter Dato og ombundne 
med et sirligt Silkebaand, knyttet af 
hendes egen Haand« (anf. Skrift S. 58). 

Til Nr. 17. 
r. Brevet er aabenbart Svar paa Werlauffs 

Brev af 1814 15. Oktbr. (Nr. 16). 
2. Fru Rahbek skrev i Almindelighed med 

de fineste Ravnefjer fra Hamburg (J. M. 
Thiele, Erindringer fra Bakkehuset S. 
16, 49). Om daarlige Penne brugte hun 
ofte Udtrykket »Kragefjer« (Nogle 
Blade af J. P. Mynster's Liv og Tid S. 
132). 

3. Jac. I, 17. 
4. Professor, senere Gehejmelegationsraad, 

Peter Oluf Brøndsted (178o-1842). 
5. »Grækeren« 3: Conrad Lunzi, en græsk 

Greve, der 1813 kom til Danmark i 
Følge med P. 0. Brøndsted og opholdt 
sig her til 1818. Han blev en trofast Ven 
af Bakkehuset (Museum 1896, I, 23). 
Jvfr. nærmere om ham i Nogle Blade af 
J. P. Mynster's Liv og Tid S. 124. P. H. 
Boye, anf. Skrift S. 136ff. 

6. Der kunde maaske her tænkes paa Dig-
teren og Filosoffen Poul Møller (r794-
1838), født i Uldum, Ven af F. C. Pe-
tersen. Han var i hvert Tilfælde senere 
meget nær knyttet til Bakkehuset (F. C.  

Olsen, Poul Møllers Levnet i dennes 
Efterladte Skrifter, 2. Udgave, VI, 26, 
9of., lo2f., 112f., 118£), men synes 
endnu ikke paa dette Tidspunkt at have 
været synderlig i Gunst hos Fru Rahbek 
(Vilhelm Andersen, Poul Møller, 2. 
Udg., I, 251). Snarere sigtes der da vel 
til Niels Bygom Krarup (1792-1842), 
født i Naur, senere Bestyrer ved Bor-
gerdydskolen, og som allerede nu var 
bekendt, fordi han »studerede sin Philo-
logi med Gammelmands Alvor« (J. M. 
Thiele, Af mit Livs Aarbøger. 1795-
1826, 1873, S. 75f.). 

7. Det græske Ord for Blomster, Pluralis 
af "cw0o, korrektere dog "aveea. Den 
nedenfor anførte Form »Anthosser« er 
en i Spøg dannet, daniseret Flertals-
form. 

Til Nr. 19. 
1. Brevet maa henføres til 1815 som Fort-

sættelse af 1815 I. Jan. (Nr. 17). Fru 
Rahbeks nedenfor omtalte Svar paa 
dette er ikke bevaret. 

2. Daværende Amanuensis ved Det kgl. 
Bibliotek, siden 1. Bibliotekssekretær, 
Professor og Etatsraad, Christian Mol-
bech (1783-1857), der ogsaa hørte til 
Bakkehuskredsen, jvfr. Christian Mol-
bech og Karen Margrethe Rahbek. En 
Brevvexling udg. af  Chr. K. F. Mol-
bech, 1883. Det var Werlauff, der havde 
indført ham paa Bakkehuset 1812 (an£ 
Skrift S. i). 

3. Jvfr. 1815 1. Jan. (Nr. 18). 
4. Bibliotekaren ved Universitetsbibliote-

ket, Professor Rasmus Nyerup (1759-
1829). 

Til Nr. zo. 
I. Aarstallet fremgaar af den nedenfor 

meddelte Efterretning om Werlauffs 
Forlovelse. 

2. Wilhelmine Heger (1797-1873), Datter 
af Fru Rahbeks Broder, Skuespilleren 
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Stephan Heger (1769-1855). Forlovel-
sen fandt Sted den 13. April 1815 (Wer-
lauff, Erindringer S. 92). 

Til Nr. 21. 
r. Brevets Datering fremgaar af Sammen-

ligning med Nr. 20, hvorpaa det er Svar. 
2. J. P. Mynster blev i Marts 1815 forlovet 

med Maria Frederica Franzisca (Fanny) 
Münter (1796-1871). Da Mynster bar 
Navnet »Onkel Job« (jvfr. Nr. 6), maatte 
Fanny blive »Tante«. Jvfr. Nogle Blade 
af J. P. Mynster's Liv og Tid S. 137ff., 
143£ 

3. Formentlig J. P. Mynster og Fanny 
Münter. 

4. Forfatterinden Friederikke Brun f. Miin-
ter (1765-1835), jvfr. 1815 17. Maj (Nr. 
22). 

s. »Den Bedre« (sc. Græker) er den klassi-
ske Filolog Dr. phil., senere Professor, 
Frederik Christian Petersen (1786-1859). 
Jvfr. Museum 1896 I, 25. Nogle Blade 
afJ. P. Mynster's Liv og Tid S. 132, 135. 

6. Antagelig Conrad Lunzi, jvfr. 1815 17. 
Maj (Nr. 22) og 1816 før April (Nr. z6). 

Til Nr. 22. 
r. Brevet stammer fra 1815, er nærmere 

bestemt skrevet mellem 13. April og IS. 
Novbr., da Werlauff omtales som for-
lovet, men ikke som gift. 

2. Formentlig E. C. Werlauff, Efterretnin-
ger om Italieneren J. F. Borro's Ophold 
ved det danske Hof i Aarene 1667-70, 
trykt i Dansk Minerva, udg. af  K. L. 
Rahbek, Januarheftet 18r7 (IV, 1-53). 

3. Jvfr. 1815 9. Jan. (Nr. 19). Molbech 
kaldtes »Udgiveren« som Udgiver af 
»Athen« (Museum 1896, I, 23). 

4. Jvfr. 1809 6. Febr. (Nr. 9). 
s. Chr. Molbech udgav Maanedsskriftet 

»Athene«. I Hefterne for April og Maj 
1815 (IV, 301 ff.) findes flere Bidrag fra 
hans egen Haand, men det kan ikke med 
Vished ses, hvilket Fru Rahbek sigter til. 

6. Om Friederikke Brun jvfr. 1815 18. 
April (Nr. 21). Hendes Datter var Ida 
Brun (1792-1857), 1816 gift de Bom-
belles. 

7. I disse Aar fandt flere Amatørkoncerter 
Sted, ved hvilke Ida Brun optraadte 
(Louis Bobh, Ida Brun Grevinde Bom-
belles, 1932, S. 69). 

8. Kort efter Nytaar 1816 blev Ida Bruns 
Forlovelse med Grev Louis Philippe de 
Bombelles deklareret (Louis Bob& anf. 
Skrift S. 86). 

9. D: Wilhelmine Heger. Hun og Werlauff 
aflagde første Gang sammen Besøg paa 
Bakkehuset den 29. April 1815 (Ny kgl. 
Saml., 8°, 618). 

ro. Conrad Lunzi, jvfr. 1814 18. Oktbr. 
(Nr. 17). 

11. Et Udtryk i Bakkehussproget til at be-
tegne »kedsommelig, upasselig, dvask«. 
Jvfr. Museum 1896 I, 27. Nogle Blade 
af J. P. Mynster's Liv og Tid S. 144. 

12. Deputeret i Danske Kancelli, Etatsraad, 
siden Gehejmekonferensraad, Anders 
Sandøe Ørsted (1778-1860). (Jvfr. Breve 
fra og til Adam Oehlenschlåger 1798-
1809 V, rir). 

Til Nr. 23. 
r. Dateringen i Henhold til Werlauffs 

Bryllupsdag 18. Novbr. 1815 og Brevet 
1815 28. Novbr. (Nr. 24). 

2. Digteren Bernhard Severin Ingemann 
(1789-1862) stod i høj Gunst hos Fru 
Rahbek. »Ingemanns Mundsldænk« be-
tyder »Afgrundens Fyrste« efter en Figur 
Herodes' Mundskænk, der forekommer 
i Ingemanns Digt »Røsten i Ørkenen«, 
1815. Jvfr. Breve til og fra Bernh. Sev. 
Ingemann, udg. af  V. Heise, 1879, S. 
31-2. 

3. Erasmine Frideriche Petersen (r795-
1839), Datter af den bekendte Slots-
gartner ved Frederiksberg Slot Peter 
Petersen, tilligemed hendes to Søstre af 
Fru Rahbek kaldet »Blomsterpigerne« 
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(Frits Heide, Fra Frederiksberg Have til 
Bakkehuset, 1918, S. 25ff.). 

4. Jvfr. 1815 18. April (Nr. 21) og 1815 
17. Maj (Nr. 22). Om Fru Rahbeks Syn 
paa dem og om Mødet med dem i 

jvfr. et  samtidigt Brev i Breve til 
og fra Bernh. Sev. Ingemann, udg. af  
V. Heise, 1879, S. 32. 

Til Nr 24. 
r. Brevet maa efter sit Indhold (jvfr. og-

saa en Blyantspaaskrift) være skrevet 
umiddelbart efter 18. November 1815, 
Werlauffs Bryllupsdag. 

2. 1815 22. Novbr. (Nr. 23). 
3. Det blev Lørdagen den 16. December 

1815 (Ny kgl. Saml., 8°, 618). 

Tid Nr. 25. 
1. Brevet er tydeligt nok et Svar paa 1815 

28. Novbr. (Nr. 24). 
2. Fru Rahbek var selv blevet gift 17 Aar 

tidligere, den 31. August 1798. 
3. Jvfr. 1815 28. Novbr. (Nr. 24). 
4. Om Onkel Job a: J. P. Mynster jvfr. 

1809 18. Jan. (Nr. 6), om Frederikke 
Brun 1815 18. April (Nr. 21), om Løven 
3: J. D. Brandis 1816 før April (Nr. 26). 

5. Johan Ludvig Heiberg (1791-I860), der 
1802-04 havde været optaget hos Rah-
beks paa Bakkehuset, havde 1814 debu-
teret som original dansk Digter. 

6. Jvfr. 1814 18. Oktbr. (Nr. 17). 

Til Nr. 26. 
i. Brevet maa formentlig være fra 1816, 

da Werlauff endnu ikke var flyttet fra 
sin indskrænkede Bolig i Ny Kongens-
gade, hvor han boede den første Vinter 
efter sit Bryllup. I April 1816 flyttede 
han til Vestervold Nr. 208 (nuv. Nr.27), 
hvor han blev i tre Aar (Werlauff, Erin-
dringer S. 93). Her boede ogsaa Fru 
Rahbeks Broder, Skuespilleren Stephan 
Heger (Vejviseren). 

2. »Rahbeks Stine« eller »Fodposten« var  

en Bondekone, som bestandig gik Ærin-
der i København for Rahbeks (J. M. 
Thiele, Erindringer fra Bakkehuset, 
1869, S. 16). 

3. 3: K. L. Rahbek (Museum 1896, I, 17). 
Jvfr. Nogle Blade af J. P. Mynster's Liv 
og Tid S. 14o-41. 

4. Den gamle Løve var et Tilnavn for Liv-
læge hos Dronningen, Etatsraad, siden 
Konferensraad, Dr. med. Joachim Die-
trich Brandis (1762-1845). (Jvfr. Mu-
seum 1896, I, 19). 

5. En Søn af Livlægen, Louis Brandis (Mu-
seum 1896, I, 19). Om denne jvfr. Nogle 
Blade af J. P. Mynster's Liv b  Tid 
S. 144.- 

6. Jvfr. 1815 17. Maj (Nr. 22). 
7. »Kom snart, kære Fru Rahbek, og før 

Trøst til ham, som venter Dem med 
Utaalmodighed; lad ham ikke vente 
lang Tid, eftersom dette er, forsikrer 
jeg Dem, Tyranni .. .«. 

8. Grusomhed. 
9. Jvfr. 1814 18. Oktbr. (Nr. 17). 

Til Nr. 27. 
1. Jvfr. 1816 før April (Nr. 26). 
2. Henriette Wilhelmine Brandis f. Vort-

mann (ca. 1770-1817). 

Til Nr. 28. 
i. Jvfr. 1816 før April (Nr. 26) og 1816 

April (Nr. 27). 
2. Sst. 

Til Nr. 29. 
1. Brevet ligger før Januar 1817, da Wer-

lauffs Afhandling om Borro (1815 17. 
Maj Nr. 22) udkom; antagelig er det 
skrevet i August 1816, jvfr. Omtalen af 
»Danfana«. 

2. Jvfr. 1816 før April (Nr. 26). 
3. Fru Rahbek har aabenbart til Brug for 

Werlauffs Afhandling (jvfr. 181517. Maj 
(Nr. 22)) oversat et Stykke af en itali-
ensk Tekst (jvfr. Dansk Minerva W, 28). 

og 
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4. Der sigtes formentlig til den mærkelige 
Litterat Kammerjunker Tønnes Chri-
stian Bruun de Neergaard (1776-1824), 
over hvis forunderlige Brevstil Fru Rah-
bek opholdt sig (Breve til og fra Adam 
Oehlenschläger 1798-1809 IV, 306-07. 
Breve til og fra Bernh. Sev. Ingemann, 
udg. af  V. Heise, 1879, S. 49-59). 

5. Om Beliggenheden af Guldhuset og 
»Chris tiannestatt« se Drøftelsen hos Wer-
lauff i Dansk Minerva IV, 29. 

6. Jvfr. 1815 is. April (Nr. 20). 
7. Første Ord i Dateringen »Løverdag 

Aften« er skrevet med langt større Bog-
staver end Resten af Brevet. 

8. Jvfr. 1814 (Nr. 17). 
9. Jens Baggesens Tidsskrift »Danfana«, 

udgivet Januar I8I6-Marts 1817. Mu-
ligvis sigter Fru Rahbek til Digterinden 
Juliane Marie Jessen, hvoraf der bl. a. i 
»Danfana« for August 1816 findes to 
Hyldestdigte til Baggesen (II, Ioo-no, 
jvfr. S. 111-21 og I, 103-11). 

Io. Jvfr. 1809 6. Febr. (Nr. 9). 
H. I »Danfana« for April (Maja) 1816 (I, 

444-46) findes af Baggesen »Elegie til 
Fru Professorinde Rahbek, fød Heger. 
(I Anledning af en mig fra Hendes 
Haand for Øie kommet Afskrivt af mit 
tydske Afskedsdigt til Grevinde Bom-
belles).« 

Til Nr. 3o. 
1. Aabenbart Svarbrev paa 1816 August 

(Nr. 29). 

Til Nr. 31. 
1. Omtalen af Molbech gør det ikke usand-

synligt at henføre Brevet til 1817, maa-
ske til 1818. 

z. Jvfr. Nogle Blade af J. P. Mynster's Liv 
og Tid S. 86, 89. 

3. Christian Molbech bejlede længe til 
Johanne Christine Langberg (1793- 

1879), med hvem han blev forlovet i 
Marts 1819 og gift 23. Oktober 18zo 
(Werlauff, Erindringer S. 185. Personal-
historisk Tidsskrift 4. R. IV, 276ff. Chr. 
K. F. Molbech, anf. Brevsamling S.402). 

Til Nr. 32. 
1. Jens Stephan Wilhelm Werlauff, født 7. 

Marts 1818, d. 1897 som fhv. Fuldmæg-
tig i Kultusministeriet (Werlauff, Erin-
dringer S. 99, 175, 193  f.). Hermed er 
Brevets sikre Datering bestemt. 

2. Gehejmeraad Johan v. Bililow havde til 
Bedste for »Selskabet for de skiønne 
Videnskaber« udsat en Pris for den bed-
ste »Lovtale« over Daniel Rantzau. Fem 
Besvarelser indkom 1818, men ingen 
vandt Prisen. Først næste Aar 1819 sej-
rede cand. theol. Peter Tetens. Professor 
Jens Møller, der var krænket over at 
være forbigaaet, udgav 1818 sit »Minde-
skrift over Daniel Ranzau« med en kri-
tisk Fortale. Jvfr. ogsaa hans Udtalelser 
i Kirkehistoriske Samlinger 4. R. W, 
273. 

Til Nr. 33. 
1. Brevet er formentlig fra ca. 1815, da der 

er Tale om en Engelsklærer, anbefalet 
Fru Rahbek af Werlauff, omtalt i et Brev 
fra hende af 22. Januar 1815 (Nogle 
Blade af J. P. Mynster's Liv og Tid S. 
133). 

2. P. H. Vinholdt nævnes i Statskalenderen 
1817 som Lærer i det engelske Sprog 
ved Søkadetkorpset. 

3. Formentlig hos Biskop Fr. Münter. 
4. Fra 1817 nævnes i Statskalenderen ogsaa 

senere Krigsassessor Henrich (ikke Mi-
chael) Rosing som Lærer sst. 

Til Nr. 34. 
1. Skuespilleren Stephan Heger (1769- 

1855), Fru Rahbeks Broder. 
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TILFØJELSE 

Om den i Brev Nr. 9 Note 6 nævnte »Langelænder« kan som nærmere Oplysning hid-
sættes følgende: hans fulde Navn var Friedrich (Fritz) Johann Carl von Hedemann, og 
han var en Søn af karakteriseret Major Erich v. Hedemann (1773-1839) og Hustru Anna 
Margrethe Grevinde Ahlefeldt-Laurvigen. Selv var han født 17. Februar 180o og døde 
som Gaardfæster i Tranekær paa Langeland 29. August 1867 (Danmarks Adels Aarbog 1898 
S. Ih). Han var som ældre en stor Original (jvfr. Jeppe Aakjær, Steen Steensen Blichers 
Livs-Tragedie III, 267). 

ILLUSTRATIONER 

De som Fig. 1-2 og 5 gengivne Silhuetter har aldrig tidligere været reproducerede. Ori-
ginalen til Fig. 1, der findes paa Teatermusæet, og som ved Teaterhistorikeren Robert 
Neiiendams Velvilje er blevet udlaant derfra, har været i K. L. Rahbeks Eje og forestiller 
Camma Rahbek kort før hendes Giftermaal. Silhuetten blev af Rahbek skænket til Ophe-
lia Drewsen (»Philla«), som efter Cammas Død plejede den ensomme Digter (jfvr. Perso-
nalhistorisk Tidsskrift 7. R. V, 525-49). Fra hende overgik den til hendes Datter, Frk. 
Pingel, derefter til Oberstinde v. Zeilau, der 193o skænkede den til Teatermusæet. - Ori-
ginalerne til Fig. 2 og 5 findes henholdsvis i Det kgl. Bibliotek og i Det nationalhistoriske 
Musæum paa Frederiksborg. Den sidstnævnte har i sin Tid tilhørt J. P. Mynster (Medde-
lelse fra Overbibliotekar Richard Paulli). 



Tilføjelse til 
»Frederiksberg gennem Tiderne« IV, 5 ff. 

(Brevveksling mellem Camma Rahbek og E. C. Werlauff) 

De udaterede Breve Nr. 9-ro kan ikke henføres til 1809, da Werlauff i Nr. 9 
tituleres Professor, hvad han først blev 24. Febr. 1812, og et Skrift fra 1811 næv-
nes i Nr. 10 (Herr E. Friis, Søsum). Ved fornyet Overvejelse mener jeg at kunne 
henføre de paagældende Breve til 1815; de kan senest være fra 1819 (Hans 
Hegers Dødsaar), og hans Fødselsdag 8. Februar faldt i Følge Nr. 9 paa en Ons-
dag, hvad der just var Tilfældet i 1815. - Ordet »Posthuus-Snak« S. 25 L. Io f. o. 
skal maaske snarest læses som »Pesthuus-Snak« brugt som Betegnelse for almin-
delig Bakkehussnak (jvfr. Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809 IV, 
124). (Overbibliotekar, Dr. phil. Carl S. Petersen). - Den i Brevet Nr. is nævnte 
Forfatter Buchholz er sikkert - som formodet S. 55 - identisk med Fr. Buchholz, 
af hvem der kendes et (ikke paa Det kgl. Bibliotek repræsenteret) Værk med Titel: 
»Handbuch der spanischen Sprache und Literatur, oder Sammlung interessant. 
Stikke &c.« [von Fr. Buchholz und J. F. Sandvoss], 1-2, Berlin 1801-04. (Over- 
bibliotekar R. Paulli). BJØRN KORNERUP. 


