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Hed ingen Leilighed har jeg fundet Maler Contis Klage sandere, end i dette Lüeblik, da jeg brcender at meddele Dem,
mine Venner, en Jdee, hvoraf min hele Sicrl er opfyldt, og
at meddele Dem den saa fuldstcrndig, saa stcrrk, saa klar, som
dm er mig selv. Gik der mtet til Spilde paa den lange Vei
fra Hiernen igiennem Hiertet og Armen og Pennen paa Papiret; kunde jeg udose det Billede, eller egentligere den Gruppe
af Billeder, som ikke min Jndbildningskraft, men enhver af mit
Anderstes Evner i lang Tid har sysselsat stg med at forme, at
ordne, at udbilde, at pryde, at oplyse, og som de nu samlede
fortrvlles af; kunde jeg udose det gloende, med eet, som en
Stober flt Metal: da er jeg, synes mig, vis paa, at enhver
oplyst og retsindig Christen, som saae det, vilde ynde det, som
jeg selv, og da var den salige Virkning, som jeg haaber deraf,
den Bevidsthed, at have bidraget noget til mine Medmenneskers
sande Vel, saa got som opnaaet. Men nu, da jeg maa lade
mig noie med et Forsog at udvikle det stykkeviis og efterhaanden, nu foler jeg, hvor meget det vil og maa tabe derved af
det Sammenhcrng, den Styrke og det Lys, som det har i mine
egne Lüne; og nu er alt hvad jeg med Sikkerhed kan giore
mig Regning paa, kun at opvcrkke deres Opmcrrksomhed, som
min maaskee for utaalmodige Si«l alt for gierne vilde aftvinge
Bifald, og med Tiden mueligt at overtale dem, som mit varme Hierte
helst vilde bortrive. Dog om selv dette imyd al min Formod,
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ning skulde flaae mig seil, om jeg nemlig har ladet mig blende
af en eller anden urigtig Forestilliug, som mine Venners koldere
og bedre Overlcrg skulde udfinde, og hvis Falskhed kuldkastede
det Hele, saa skal der dog altid vcrre mig Trost nok, efter min
beste Overbeviisning at have giort hvad jeg kunde og burde.
Det er, som sagt, ikke en Tanke fra i Forgaars, ikke en
sovnlos Nats Foster, som jeg har at tale om; t adskillige Aar
har det allerede gryet i mit Jnderste. For at lede det fra sit
forste Udspring, er jeg nodt til at tale noget om mig selv. Om
jeg har havt nogen naturlig Nysgierrighed, saa har det, saa
lamge jeg kan tcruke mig mit Selv tilbage, ikke vcrret efter at
kieude nogen anden af alle Naturens Herligheder og dens Under
end blot Memiesket; det, og det alene, har altid med en uimodstaaelig Kraft trakt min hele Opmcrrksomhed til sig, og den
Vellyst, af Menneskers Handlinger og Ord, af deres Adfcrrd
og selv af deres Lader at giette sig til deres Tanker, og af
disse til deres Tcrnkemaade, deres Hcrng, deres Evner, deres
sidste Udlinie, deres Jndflydelse paa Selskabet, deres Skiebne,
og om mueligt deres stdste Bestemmelse: den har vcrret mig
saa fortryllende, at jeg meer end eengang, for at fyldestgiore
den, har glemt, jeg vil ikke sige Skabningens ovrige Under og
Konstens Pragt, men min Trang, mine Lidelser, min Fare og
mig selv. Dersom dette her var min Hovedsag, da knnde jeg
let bestvrke det med overtydende Erempler. Nu vil jeg kun anmcrrke, at dette Hovedtrcrk virkelig for en stor Deel og maaskee
noiest charaeteriserer mine poetiske Arbeider; for Resten vil og bor
jeg for kalde det et naturligt medfodt Hcrng hos mig, end en
Tilboielighed, grundet paa Valg og Maximer. Hvorledes det
er, saa tog jeg det, for en Tid af ti Aar siden, ud med mig
paa Landet, og det var mig maafkee desto kicrrere, som det
ncrsten var det eneste, jeg havde at tage med mig. Min Skiebne
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har fra den Tid af i en Deel Aar indskrcrnket min daglige Omgang til den Classe af mine Medbrodre, som c en vis Forstand
kau kaldes den ringeste, men i en anden og sandere nden Tvivl
er drn storste og betydeligste. Bonder, Tienestefolk, Haandvcrrkm, Hokere, smaa Betienter, med eet Ord, det vi kalde Almue,
opfyllte for storste Delen den Cirkel, som jeg daglig dreiede mig
i. Mit ovenomtalte Hceng bidrog natnrligviis meget til at giore
mig dette Selskab, jeg vil ikke sige taaleligt, men i cneer end
em Hensigt overmaade behageligt. For ikke at tale om andet,
saa kunde jeg her aabenbar bedre lcrre at kiende Mennesker, end
ved Hoffet, eller ved Aeademiet, eller paa Borsen, og bedre lcrre
at kiende Danske, end i deres Hovedstad. Jeg igientager, at
dette den Tid egentlig hverken var mit Forscrt eller min
Plau; maafkee jeg aldrig tankte derpaa. Men med en natnrlig Tilboielighed dertil, med en ikke nvirksom Sicrl, med mange
ledige Timer og med Savn af ncrsten alle andre Maader at
sysselscrtte og at more mig paa, blev det ncrsten en moralsk
Nodvendighed, at jeg maatte giore dette til mit daglige Hovedstudimn. Min Hovedgienstand er mig vigtigere end selv mine
Vennere Tanker om min Beskedenhed, og da det svnes mig nodvendigt til at opnaae hiin, paastaaer jeg folgelig ligefrem at
have saa megen Skarpsigtighed og sund Dommekraft, saa stor
en Frihed i Sicrlen og saa om en Redelighed, scm der behovedes til at drive dette Studium med en fand Nytte; og det
svnes mig ncrsten nmneligt, at jeg i en Tid af ser Aar skulde
have lagt mig derefter, og ene derefter, uden at bringe det videre deri, end de af mine Medmennesker, som har saa meget an
bei at tcrnke paa. Jeg har virkelig i denne Tid neppe kunnet
rcrkke noget Menneske uden at anstille et eller andet Forsog paa
at udforske det, og ikke vcrret nodt til at omgaaes daglig med
nogen uden at have dreiet ham paa saa mange Kanter, at jeg
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i en noie Forstand troer at have udforsket og l«rt at kiende
ham saa got, som det er et Menneske mueligt at kiende det andet. Saa lidet som jeg overalt er for at bygge Systemer,
og saa farligt som jeg troer det at danne sig almmdelige
Regler af enkelte Erfarenheder, saa har jeg dog ikke kunnet forebygge, at jo nogle af disse ved deres bestandige indbyrdes Overeensstemmelse nformcrrkt har dannet sig selv dertil. Det er en af disse
almindelige Scrtninger som min Sicrl saaledes har inddrukket,
der, efter lcrnge at have skr«kket og bedrovet mig, endelig har
frembragt de Vnsker, som nu varme mit Hierte og scrtte min
Pen i Gang. For strar at tilveiebringe saa levende en Overbeviisning om dens Rigtighed hos mine Lcrsere, som jeg selv
foler, maatte jeg i det mindste meddele dem alle de enkelte Bemcerkelser, hvorpaa den grunder sig, og tillige strcrbe at skildre dem saa noie, at de giorde samme Jndtryk paa andre, som
de har giort paa mig selv; jeg maatte da skrive meer end en
Foliant, og det tillade hverken Tiden eller Omstamdighederne.
Alt hvad jeg nu kan bidrage dertil, foruden det jeg ved denne
Jndledning har strcrbt at giore, bestaaer blot i fromme L>nsker
og i den indstcrndige Begiering, at enhver af mine Lcrsere npartisk vil sammenligne deres egne Erfaringer med min, og ikke
forkaste den uden saadan en Provelse, om og de beste Boger
og deres egne gode Hierter har nok saa meget at indvende
derimod.
Den bedrovelige Sandhed, som jeg har erfaret, er i et
kort Begreb denne: at de Videnskaber og Konster, der i vor
saa kalbte oplyste Tidsalder blive drevne med saa stor Fremgang
og Held, i Scrrdeleshed de iblant dem, der sigte umiddelbar til
at oplyse Vorstanden og at forbedre Hiertet — Religionen selv,
den guddommelige, velgiorende Religion, som Videnskab betrag
tet, ikke undtaget — have saa liden, saa ubetydelig en Jnd
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flydelse paa vor Almue, paa Stokken, paa de ni tiende Dele
af de Danske, det er at sige paa deres Ternkemaade, deres Folelser og Tilboieligheder, paa deres Handlinger, deres Scrder og
deres Skiebne her i denne Verden, at de med Sandhed neppe
kan siges enten at vcrre meer oplyste eller moralsk bedre nu,
end de har vcrret i Kong Oles Tid. Jeg foler al den frygtsomme Varsomhed, som jeg bor fole, ved at domme om Reli
gionens Jndflydelse paa mine Brodre; den, som dette saliggiorende Lys har paa deres evige Vel, taler jeg folgelig flet
ikke om. Gud forbarme sig over os alle! jeg haaber, jeg veed
at han gior det, og at mange vil blive freiste i, maaskee selv
ved deres Enfoldighed. Jeg taler heller ikke egentlig om den
som et blot System af Troe, endskiont jeg kunde skrive en Bog
herom. Dog kan jeg ikke undlade den Anmcrrkning, at den
ulige storre Klarhed, hvormed den enddog, saaledes betragtet, er
fremstraalet i de senere Aarhundrede, har forbedret vor Almues
Tcrnkemaade, deres Adfcrrd og Vilkaar her paa Jorden langt
mindre, end man i en Hast skulde formode — om den overalt
har forbedret dem. Saaledes sknlde man holde det for afgiort,
at saa oiensynligt som vor Almue nn ved den sande Tillid til
Jesn Fyldestgiorelse, og til den allene, fores den retteste og
eneste Vei til den evige Salighed, da de tvertimod for ved den
Tillid, man lcrrte dem at have til endelige Helgene, selvudtcrnkte
saa kaldte gode Gierninger, Afladsbreve o. s. v., fortes den rigtigste Vei derfra; man skulde, siger jeg, troe det upaatvivleligt,
at saa herlig som denne vigtige Troesartikel er blevet oplyst for
den almindelige Mand, og saa velsignende en Virkning, som
dette Lys kan og maa have paa hans evige Vel, saa kiendelig
en Jndflydelse bor det og have, saaledes som det daglig meddeles ham i vore Kirker og Skoler, uadskilleligt nemlig fra den
deraf flydende Kicrrlighed til og Lydighed imod Gud ; saa oien
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synlig en Virkning bor det frembringe paa hans moralske Charakteer og h.ins Tilstand her i Livet. Men jeg frygter, at man
ved en noie Undersogelse vil finde det som jeg troer at have
erfaret, at han desto vcrrre selv heri egentligst kun har bvttet Overtroe med Overtroe, og Fordomme med Fordomme, der, om de i
Hensigt til hans evige Vel ikke kan kaldes saa skadelige som
de forrige, dog i Hensigt til hans scrdelige Beskaffenhed netop
har ladet ham blive, hvor han var for. Af denne Art ere de
meget urigtige Begreb om Angeren, om vor naturlige Afmagt,
om Saeramentet, og fremfor alle den blinde Tillid til en sildig
Omvendelse, som jeg overalt har fnndet herskende, og som alle
tilsammentagne giore, at hans Udsigter i Evigheden neppe nu
har nogen vcrsentligere Jndflydelse paa ham, end de havde for;
thi den hele Forskiel bestaaer sandt at sige deri, at han nu troer
hvert Aieblik, og naar han behager, at kunne gr«de og hyle
eller blot imaginere sig Saligheden til, i Stedet for at han for
troede at kmme tilkiobe, tilfaste og tilpidske sig den. Men det
var egentligst her km, min Hensigt, at tale om Religionen som
Videnskab betragtet; det er at sige, saaledes som vi nu, Gnd
vcrre lovet, daglig meer og meer ved dens eget Lys opdage
dens Lcrrdommes og dens Buds herlige Overeensstemmelse med
enhver af de Sandheder, som den algode Skaber enten har indprcrget den menneskelige Formcft, cller givet den Evner til at
udgranske. Og her — hvor smerteligt maa det ikke vcrre ethvert ei ufolsomt Menneske! — her, hvor Religionen just begynder at blive os elskv«rdigst, her horer, i det mindste efter
alle mine Erfaringer, den storste Deel af vore Medbredre op at
kiende den. Hvad siger jeg, hore op? Jeg feiler meget, om
de ikke ved den uheldigste Fordom agte det for Synd, at
kiende den saaledes. Jeg i det mindste har fundet alle dem
af vor Almue, som jeg i dette Fald har udforsket, fnldkommen
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indskramkede og beroligede, om ikke just ved en saa kaldet Kulsviertroe, saa dog ved saa blind en Troe, at om den Helligaand ikke for Christi Skyld styrkede og befrugtede den ved overndentlige Naademidler, den efter Naturens ordentlige Lob, efter
de Huusholdningsregler, som Skaberen i alt andet iagttager
med fornuftige Vcrsner, af sig selv hverken kunde voere st«rkere
eller virksommere, end hiin. Den Helligaands Medvirkning,
vil en blot from Christen sige, er nok, ene nok, ene nodvendig;
men, haaber jeg, vil enhver oplyst Christen svare, vi bor efter
al vor Evne selv gaae og fore andre den ordentlige Vei, som
han selv byder os gaae, idelig anraabe ham om hans os altid
«mistelige Bestyrelse paa denne, og med storste Taknemmelighed
tage derimod, endelig ikke uden hoieste Nod enten vente miraeuleuse Jndgydelser, eller fcrste vor Tillid dertil. Det er, saavidt som jeg har erfaret det, vist, at naar man vil sporge de
Klogeste iblant dem alle, hvorfor de troe den eller hiin af
Religionens Lcrrdomme, da vil de svare: fordi det staaer i Bibelen, og den er Guds Ord. Turde man nu vove, hvilket jeg
ikke vil raade nogen at giore uden stor Forsigtighed, at sporge
dem: hvoraf veed J, at Bibelen er Guds Ord? da svare de
neppe noget bedre, eller vide nogen stcrrkere Grund at anfore,
end: fordi Prcesten og alle sige det, fordi deres Forfcrdre har
befundet sig vel ved at troe det, og fordi de faae meget, ikke
mindre end en evig Lyksalighed, for at troe saaledes; et Vil
la«, hvorpaa de, oprigtig talt, af Hiertens Grund vilde troe
ti Gange meer, og i en vis Forstand giore de det virkelig,
thi man maa mcrrke, at ikke allene Catechismussen og Psalmebogen, men enhver Bonnebog, enhver Postil og enhver aandelig
Vise er dem lige saa fuldkommen Guds Ord, som Bibelen.
Vil nu nogen sige, at det allerede er got, og selv nok, om
de blot af disse Grunde i deres Enfoldighed troe, hvad de bor
VII.
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at troe, saa vilde jeg maaskee svare ja dertil, dersom jeg ikke
af Erfarenhed var overbeviist, at disse svage Folk, saavel som
andre, har deres Art af Fritcrnkere imellem sig; lasterhafte,
eller blot letsindige og kaade Mennesker, der anvende deres kun
alt for store Vittighed paa at opvcrkke Tvivl hos disse Arme,
som de ikke kan besvare, og som, da de smigre deres egne onde
Tilboieligheder, de heller ikke skiotte stort om at kunne besvare.
De skal tye til deres Lcrge, til Prcrsten, vil man sige, for at
faae disse Tvivl oploste. Men Ulykken er, at man har begyndt
med at skildre dem denne som en egennyttig Sladderhank, der kan
lvve saa got som andre Mennesker, og som ikke vil mangle at
giore det, da han har Fordeel deraf; og de ere tilforladelig
lige saa villige til at troe dette som alt andet. Hertil kommer
den utrolige Mcrngde af Overtroens Eventyrer og Fordomme,
som de enten ved Tradition, eller ved flette Blades Lcesning
har sanket Hiernen fuld af, og som man gior sig alt for
liden Umage at ndrydde hos dem, da man maaskee troer
dem uskadelige. Men de ere det vist ikke. De, som jeg i
dette Fald har udforsket, troede dem lige saa fuldt og fast, som
de troede Religionens vigtigste Hemmeligheder og Lcrrdomme, og
vilde jeg knn prove paa at opvcrkke Tvivl hos dem om hine, da
svarede de mig reent ud, at paa den Maade kunde og disse og
alt voere Logn. Vil man nu, for ikke at rvkke Religionen op
med Rod, lade dette i dens dybeste Rodder indflettede Ukrud
staae ved Siden deraf: da tager dette naturligviis Overhaand,
indtil det naaer den Storrelse, at de, som det groer hos, tilig
eller sildig, i et lvst Wieblik see og fole al dets Hcrslighed, Kraftloshed og Gift, og da forstaae de ikke at luge det fra det Gode, om
det ei overalt er for sildig dertil; og Relcgionen, den hellige Reli
gion, staaer og falder med Eventyret om en forhered Dreng,
eller med den Konst at flaae Viet ud paa fravcrrende Tyve.
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Jeg er her ikke Digter, jeg overdriver ikke, men jeg taler
Sandheder, som jeg noiagtig har erfaret. Jeg har lcrrt at
kiende saa mange, der, af ovenanforte Aarsager forvirrede, ikke
selv vidste hvad de troede, at jeg nu i der mindste ikke skulde
blive saa beschrted, som jeg i min forste Ungdom engang blev
det, ved et Sporgsmaal, der i fuldkommen Alvor blev mig forelagt af en fattig, enfoldig 70 Aars gammel Kicrrling. „Er det
saa, eller mon det vcrre saaledes, min Kicrre," spurgte hun mig,
„som dog saa mange af vore Folk sige, at det er Logn altsammen, hvad der fortcrlles os om den kicrre Herre Jesus?" Jeg
gvser, da jeg skriver dette Sporgsmaal, men det er virkelig blevtt mig giort, og jeg troer det mine Brodres Vel magtpaaliggende, at jeg nedskriver det med Konens egne Ord. Saa vist er
vor Almues Troe i Almindelighed kun et Haarbred skilt fra den
skrcrkkeligste Vantroe. Man maa ikke flutte heraf, at jeg vilde
onske vore Bonders og vore Haandvcrrkeres Hukommelse opfyldt
med alle de uimodstaaelige Beviisgrunde, hvormed en Leß eller saa
mange andre store Mcrnd har sorsvaret Religionen imod dens
boglmde Fiender; dette er lige saa unodvendigt som ugiorligt.
Men jeg onskede, og jeg troer mig i vore saa kaldte oplyste Ti
der berettiged til at onske, at vor Almue i det mindste med sikkre Vine kunde skielne det Rimelige i Aabenbaringens Lcrrer
sta det Urimelige i letsindige eller onde Spotteres lose Jndfald,
i Overtroens afsmdige Eventyrer, og i de Fordomme, der ere
lige saa giftige og odelcrggende, som de ere ugrundede. Jeg
onskede, at de i det mindste nogenledes maatte indsee den ypperlige Sammenhoeng imellem Religionens hemmelighedsfuldefte Lcrrer og Fornuftens tvdeligste Sandheder, imellem dens
Love og deres sande Vel, imellem Guds Huusholdning i denne
og i den tilkommende Verden. Men de ere i Almindelighed saa
langt herfra, som de desto vcrrre overalt ere fra, enten at kiende
12«
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Fornuftens tydeligste Sandheder, eller at forstaae deres sande
Vel, eller at giore sig noget vcrrdigt Begreb om deres evige
Bestemmelse. De troe, eller egentligere bilde sig ind at troe,
lutter Mirakler, jo fleer og jo meer usammenhcrngende med det,
de kalde deres Fornuft, desto bedre og desto fortienstligere ; og
de ere i Almindelighed saa langt fra at indsee de helligste Lo
ves Hensigt til vor sande, og iscrr til vor timelige Velfcrrd, at
de tvertimod troe dem blot vilkaarlige, forfattede snarere af en
egensindig og streng Tugtemester, end af det viseste, kicrrligste og
barmhiertigste Vcrsen, og overalt umuelige at efterleve. De
troe det, i en Folge heraf, allerede meget fortienstligt, naar de
opfylde saa meget deraf, som de kan, det er at sige, som falder
dem beqvemt; og om de overalt intet giore heraf, saa har de
altid den sikkre Tilflugt, at doe vel, det er at sige med Tolderens eller et andet gudeligt Ord i Munden, og saa ere de visse
paa, evig at svcrve i Skyerne og at synge, det forstaaer sig, saa
got og saa hoit som nogen anden. Thi de giore sig lige saa
lidet nogen tydelig Forestilling om den Oplysning i Forstanden
og den Forbedrelse, den Hellighed i Hiertet, der er uadskillelige
fra Saligheden, som de troe det nodvendigt, at den begyndes
her for at fuldkommes hisset. Alt dette er sagt om dem i Almindelighed, og Gud forbyde, at denne Regel skulde meer end
alle andre vcrre uden Undtagelse, og den barmhiertige Gud, som
kiender mine Hensigters Reenhed, tilgive mig, om jeg dommer
for haardt eller for overiilt, eller aldeles urigtig; men det er
mig vist, at jeg ved alle mine Undersogelser har fundet saa faa
Begreb hos dem om Guddommen, om Sicrlens Natur og om
alle de Grundsandheder, hvorpaa Religionen er bögt, og disse
Begreb saa utydelige, saa forvirrede og tildeels saa uanstcrndige,
at jeg ikke kan begribe, hvorledes de kan have vcrret vcrrre i det
tiende Aarhundrede, eller at den christelige Dydslcrre haver, og
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efter Naturens ordentlige Lob kan have, en meer virksom Jnd«
flydelse paa vor Almues Handlinger og Skiebne i vor oplyste
Tidsalder, end den havde da Munkene pr«dikede Aflad. Det
er ikke disse Armes egen Skyld, og Gud vil tilgive dem deres
uforscrtlige Vankundighed ; men os? — herom er det at jeg
siden vil tale. Overalt er det Ord: dommer ikke, at J ikke
skal dsmmes, mig saa vigtigt, at jeg ei med Beroligelse kan
flutte denne Materie, forend jeg har igientaget, at jeg her egentlig kun har villet tale om Relcgionen som Videnskab eller i sit
Sammenhcrng med Fornuften betragtet, og at mine Domme
!un gielde Almuen i Almindelighed. Jeg haaber til Gud, at
der ere mange nu, saavel som der har vcrret i forrige Tider,
der i deres Hierters Enfoldighed elsske og dyrke ham af ganske
Hierte, og efter Menneskets Evne vandre for hans Aasyn; og
det er soleklart, at den frie Adgang, som disse i vore nuvcrrende
lykkelige Dage have til hans Ord, og det rene, det herlige Lvs,
hvori de daglig have Leilighed at see hans Vei til sig, er dem
den meest saliggiorende Velsignelse, og det sandeste Fortrin for
hine de morke Tiders Mennesker. Men som sagt, jeg taler
kun om Mcrngden, og om mine egne Erfaringer.
Jeg har talt saa meget om Almuens Religion, at jeg
terved kun har levnet mig lidet Rum og Tid at tale om det
ovrige. Heller behoves det ikke. De, som kun have mindste
Omgang med denne Classe af vore Medborgere, vil let vcrre
enige med mig i det, jeg oventil har sagt, at de neppe kiende
Fornuftens tydeligste Sandheder, langt fra at de ved nogen
Art af Logik skulde kunne stivne eller ordne eller udvikle de faa,
scm de hoendelseviis maaskee have faaet et Nys om; Viisdomslcrren i alle sine Grene, Historien, Jordbeskrivelsen, Naturens
L«re og dens Historie, kort alle de Videnskaber, som enten
»middelbar sigte til at oplyse Forstanden, eller tilfcrldigviis frem?
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bringe denne Virkning, ere dem med eet Ord — Krogemaal.
Dette har selv Sted ved de Videnskaber, der enten sigte til deres Legemers Conservation, eller til deres Veistand, eller til
andre Beqvemmeligheder af dette Liv, som de dog kan onske sig,
saavel som vi andre. Deres tykke Uvidenhed i den vigtigste af
alle disse, i Lcrgekonsten eller i dens forste Grundregler, bliver
dem desto skadeligere, da enhver af dem gierne vil fuske derpaa, og da
deres vanvittige og dristige Fuskerie alt for ofte koster demHelbred og
Liv. Landoeeonomien, og alle de Hielpemidler, hvormed Mecha
niken enten letter og befordrer Arbeiderne, eller mangfoldiggior
Ncrringsveiene, er maaskee det eneste, hvori der nu ved Landhuusholdnings-Selskabets Bestrcrbelser begynder at oprinde dem et
Lvs, som deres Bornrborn vil have Nytte af. Hvad skal jeg
nu tale om de Konster, der sigte til at forbedre Hiertet, og om
den forste blaut disse, om Digtekonsten? Dersom jeg var mindre varm, mindre bitter, kunde jeg overose et heelt Ark med de
varmeste, de bitterste Klagemaal herover ; men saa rive Veemod
og Wrgrelse mig Pennen af Haanden. Til Haanhed for vore
Digtere, mig selv ingenlunde undtaget, v«re det imidlertid sagt,
at den hellige, den guddommelige Flamme, som af Skaberen
blev betroet faa for at velsigne mange, endnu har havt saa liden og saa vrang en Jndflydelse paa
Deel af vore Medmennesker, at vi endnu maae tcrnke paa at opvcrkke Folelser hos
disse, forend vi kan begynde at ville forcrdle dem. At lee ved saa
kaldte Loier, at grine ved kaade Jndfald, ved Afskyeligheder,
at hyle ved tom Deelamation, ved uforstaaelig Bombast, ved
rimed Nonsens, det er omtrent alle de Tegn til Liv, som jeg har
fnndet hos vor Almue i dette Fald.
Nu da jeg nogenledes har udviklet mine Erfaringer, nu
har jeg i Hensigt til dem kun een Anmcrrkning at lcrgge til,
den nemlig: at det Strog, som jeg har anstillet dem paa, lig
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ger imellem Kiobenhavn, Fredensborg og Helsingor; en Omft«ndighed, der saa meget meer bestyrker mm ovenanforte S«tning, som den Deel af vor Almue, der opholder sig her, med
god Grund kan og bor troes den meest oplyste i Danmark.
Er det da saa, som jeg troer det er, at nemlig Videnskaberne,
og iscrr de iblant dem, der sigte til at oplyse Forstanden og at
forbedre Hiertet, med alt det herlige Lvs, al den befrugtende
Varme, som de ndsprede til en tiende Deel af Folket, flet ingen godgiorende Virkning yttre paa de ovrige ni Dele, da beHöver jeg neppe engang at fremscrtte det Sporgsmaal: Bor det
vcrre saaledes? har den barmhiertige, den alvise Skaber kun
tcrndt Lyset for det ene Menneske, og bestemt de ni til Morke?
eller om han har modsatte Hensigter, kan der da gives politiske
Grunde, der berettige os til, ikke efter al vor Evne at befordre
Hans Plan, jeg vil ikke flge at arbeide derimod? Jeg behover
som sagt neppe at fremscrtte disse Sporgsmaal ; at besvare dem
er mig aldeles unodvendigt. Jeg skriver kun for sande, varme og
oplyste Christne, for upartiske Patrioter og oprigtige Menneskevmner, og jeg er vis paa at enhver af disse vil besvare dem,
som mit Hierte onsker det. Skulde der imidlertid vcrre nogen,
der vilde sige, at det var got at Almuen blev stillende i den
tykke Uvidenhed, for saaledes desto taalmodigere at b«re sine
Vilkaar, og desto villigere at vcrre de Mcrgtiges Slaver: o da
l«gge han mit Papir kun strax bort, og troe mig paa mit
Ord, at jeg ikke har skrevet for ham. Et Sporgsmaal, hvorved
jeg allerede maa standse et Lüeblik lcrngere, er det: ligge der
maaskee Hindringer indv«vede i Grundplanen af vort Selskab,
som maae udryddes forst, forend Videnskabernes Lys kan naae
til Almuen? Jeg haaber det ikke. J det mindste er den
eneste, nogenledes sandsynlige Hindring af denne Art, som jeg
nogentid har hort anfore, den, der flyder af vore ufrie Bonders
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haarde Vilkaar; Mangel paa Frihed og Eiendom, siger man,
qvcrler al Oplysning. Men det endog tilstdefat, at jeg ikke
kan holde det for aldeles afgiort, saa lcrnge jeg ei kan glemme,
at Wsop og Epietet var Slaver, saa betrcrffer denne Hindring
overalt kun en Deel af vor noplyste Almue, og en Deel, der,
Gnd vcrre lovet, ved vor udodelige Frederik den Femtes vise og
menneskekicrrlige Plan, der under vor Regiering, saa vidt jeg
veed, endnu bliver fulgt, kan haabes daglig at blive mindre.
Vi har folgelig nok, hvis Oplysning vi kunde^ begynde med;
og jeg kan ikke lcrnger ansee denne Jndvending for andet end
en Skingrund, hvorved vor Magelighed gierne vilde berolige sig.
Jntet bliver da Movers, nden de Sporgsmaal, som jeg er vis
paa at min Scrtning vil opvcrkke hos enhver Menneskeven, saasnart han samtykker denne: Er nemlig vor Almue saa nvidende,
og knnde den vcrre bedre oplyst, hvorfor er dette da hidindtil ikke
skeet, hos hvem ligger Skylden, hvorledes kan det skee, hvilke Midler
skal man b ruge, og hvor skal man begyudefra? Det er naturligt
nok, vm alle ved disse Sporgsmaal strax vende Dinene til den geistlige Stand ; men med den Forskiel, at knn de Magelige og Kolde
vil skyde al Skylden paa disse, for den storste Deel brave og
hcrderlige Lemmer af Selskabet, og med Hcrnderne i Skiodet
vente al Forbedringen fra dem; da derimod de fande og varme
Menneskevenner, de som jeg egentligst knn skriver for, vil efter
deres Natur domme billigere, og brcrnde efter at bidrage deres
til at udsprede det foronskte Lvs, men dog altid troe, at det er
Prcrster og Skoleholdere, som bor, og som ene kan, begynde at
tcrnde det. Jeg vil saa kort som mueligt strcrbe at besvare de
forste, for siden med desto storre Frihed at knnne giore Aftale
med de sidste; men forst vil jeg blot loselcg tilkiendegive et Par
Omstcrndigheder, som jeg i Hensigt til mit Formaal med Foie
onskte forandrede ved vore Kirke- og Skole-Embeders Befcrttelse.
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Saaledes vilde jeg, at der ved deres Opdragelse, som bestemme
sig til den geistlige Stand, overalt blev seet meer paa Menneskekunbskab, end jeg troer at hidindtil er skeet, og at denne om
mueligt blev giort dem til et Hovedstudium; men iscrr onskte
jeg, at de, der blev kaldte til Landsbve- og smaa KiobstedPrcrster, virkelig var fodte og tildeels opdragne paa Landet og
i smaa Kiobsteder, og det saa n«r som mueligt ved den Egn,
hvori de skal prcrdike. Enhver seer mine Grunde. Den lcrrdeste
og redeligste unge Mand, som kommer lige fra Hoiskolen til sit
Sogn. med Hovedet nok saa fuldt af Dogmatik og Exegesis, vil i
andet Fald sinde det usigelig vanskeligt at ndfinde og at tr«ffe den
Tone, som han allene kan blive sin Menighed fattelig og nyttig i,
end sige at opdage og udrydde al den Overtroe, alle de odelcrggende
Fordomme, som dog bor udrvddes forend den gode Scrd med Held
kan saaes i deres Hierter. Han kan folgelig allerede l«nge have
v«ret meget ivrig i sit Kald, og selv paa Grund af sine Tilhereres Hukommelse og udvortes Adfcrrd troe sig at v«re heldig
deri, og at have dannet mange gode Christne, inden han hamdelsevcis engang opdager, at det neppe var Mennesker eller fornuftige V«sener, som han prcrdikede for. J Hensigt til Skoleholderne onskte jeg, at disse for Statcn og Religionen saa vigtige
Mamd overalt var bedre aflagte, paa det at velopdragne og
retskafne Folk kunde foge disse Embeder, og v«re fornoiede
dermed. Disse Anmcrrkninger har jeg villet giore, meer fordi
min Materie bragte det saa med sig, og for at tilkiendegive, at
jeg selv har vendt mine Mne til vor geistlige Stand med samme
Opmcrrksomhed, som jeg formoder det af mine Lcrsere, end fordi
jeg skulde enten haabe en hastig Forandring heri, eller troe den
uomgi«ngelig nodvendig til min Plans Udforelse; saa umisteligt
som ellers Prcrsternes og Skolebetienternes Samtykke er mig
hertil, og saa megen Regning som jeg gior mig paa deres al
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tid betydelige Bistand. For Resten er jeg saa langt fra at ville
skyde Skylden for vores Alrunes tykke Uvidenhed paa vor geistlige
Stand, som jeg tvertimod er inderlig overbeviist, at det altid
har gaaet, og uden andre Hielpemidler altid skal gaae, langt
over deres Evne, at frembringe nogen betydelig Forbedring heri,
eller at giore meer herved, end de Redelige iblant dem allerede
har giort for lcrnge siden. En Prcrst har allerede meer end nok
at bestille med at danne sine Tilhorere til Christnr, og det
Eneste og Hoieste man folgelig kunde vente af ham, var, at
han nogenledes vilde danne dem til raifonnerende Christne.
Men hertil horer allerede en stor Jndflydelse af de ovrige Videnskaber; den Overtroe og de Fordomme, som han i denne
Hensigt maatte begynde fra at udrvdde, skal neppe nogentid
kunne udryddes uden ved Hielp af en sund Philosophie, og det
er soleklart, at de, der skal kunne bestvrke deres Religion ved at
sammenligne ^en med Fornuftens fastsatte Sandheder, maae i
det mindste kiende noget til disse Sandheder, som de skulle
sammenligne den med. Han har da, foruden de omtalte For
domme, som han, da faa betroe sig ham, skal have ont ved
at opdage, end sige at udrydde, endnu det hele Arbeide tilovers, som enhver Lcrrer har med et Barn, naar han vil danne
det til et fornuftigt Menneske; thi saadant et, vil man dog til»
staae mig, kan allene vcrre beqvemt til at blive en oplyst Chri
sten. Men falder det den klogeste og ivrigste Skolemand, som
jeg troer at Erfarenheden kan stadfcrste, overmaade vanskeligt,
om ikke umueligt, at giore fornuftiqe Menneffer af 50 dog
ufordcrrvede Born, uden deres egen og For«ldrenes Bistand:
hvorledes skulde da en Prcrst foruden andres Hielp kunne omskabe nogle hundrede selvkloge, egensindige, og for den storste
Deel i Bund og Grund fordcrrvede Gamle dertil? Det er ikke
at begiere af ham. Naar han i vor nuvcrrende Forfatning
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efter al sin Evne indprcrger og forklarer dem Christendommens'
Hovedlcrrdomme, og ved en idelig vedligeholdt, idelig skicerpet
Frygt for Helvede paa den ene, og Haab om Himmelen paa
den anden Side, bringer dem til at troe Guds Ord saavel som
hans egne Forklaringer derover, og nogenledes at leve efter begge,
da har han i mine Tanker trolig opfyldt sit Embedes Pligter.
Men om han og kunde giore noget meer heri, da betraf det dog
km et storre Lys og en storre Styrke i hans Tilhoreres Re
ligion, en Fordeel, som jeg vel anseer for den forste og vigtigste, men langtfra ikke for den eneste Virkning af Videnskabernes og de skienne Konsters storre Jndflydelse paa vor Almue.
En storre Duelighed og en deraf flydende storre Virksomhed i
Livets daglige Forretninger, en mindre egennyttig, en meer udvidet, en selskabeligere T«nkemaade, en storre Beqvemhed at
blive gode Borgere og crgte Patrioter, og de crdlere og finere
Folelser, hvorved den hoie Dyd og det sande Heltemod allene
dannes og ncrres, ere lutter Frugter, som jeg haaber af Videnskabernes Lys, naar det oprinder for vore Medbrodre, oq af
det allene, uden at tale om de mange Genier af alle Arter,
som uden al Tvivl nu ligge i Dvale, og som vist vilde oplives
ved dets godgiorende Straaler. Men neppe har vore Geistlige
Tid at kaste et Sideblik til den storste Deel af disse herlige
Frugter, end sige at de allene kunde opelske dem, da dette allerede fordrer en langt storre Grad af Lys og af Varme, end der
behoves til blot at danne raisonnerende eller oplyste Christne.
Det vcrre nok sagt om vore Prcrster. Af Skoleholderne, sige
i Viet faldende Grunde os, at vi endnu kan vente og begiere
mindre. For kun at ncrvne een, vil det altid, selv da, naar
deres Vilkaar var bedre end de nu ere, blive dem umueligt at
giore meer got i en ottende Deel af Aaret, end de, der ikke hore
under deres Opsigt, igien fordcrrve i de ovrige syv. Det er, i
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mine Tanker, uden al Tvivl de Voxne og Gamle, som Forbedringen bor begynde fra. Og nu troer jeg at have sagt nok
for at besvare dem, som af Magelighed gierne vilde skyde al
Skylden til vor Almues Vankundighed paa den geistlige Stand,
og berolige sig ved at vente hiins tilkommende Oplysning allene fra dennes Bestrcrbelser. Jeg troer tillige at have tilkiendegivet de sande og varme Menneskevenner, som jeg egentlig kun
skriver for, tydeligt nok, hvorfor jeg troer, at saa umisteligt som
Prcrsternes og Skolebetienternes Samtykke, og saa vigtig som
deres Bistand er til at udsprede det foronskte Lys, saa er det
dog ikkc dem, som saadanne betragtet, der egentlig bor og kan
tcrnde det. Hvem bor, og hven, kan da? vil man sige; og
dette Sporgsmaal leder mig lige til mit elskte Formaal. Jeg
har nemlig ved mine hen og her vankende Undersogelser af denne
Materie ikke knnnet undlade af og til at hefte mine Aine til
en vis Art af Lcrselyst hos vor Almne, der, fammentaget med
dens ncrsten blinde ASrbodighed for alt det som staaer paa
Prent, altid blev mig vigtigere, og tilsidst, da jeg paa alle andre
Kanter modte uovervindelige Vanskeligheder, og den tillige var
det eneste, hvorved jeg selv kunde haabe at udrette noget, sankede
min hele Opmcrrksomhed omkring sig. Naar jeg betragtede de
virkelig mange ledige Timer, som den storste Deel af vor Almue,
iscrr om Vinteren, har eller giver sig, og den Taalmodighed,
hvormed jeg ofte har seet at de iblant dem, der elskte deres
Huus og deres Penge, i disse s^Timer^ knnde lcrse hele Blade
igiennem hvorved jeg var overbeviist at de neppe hverken kunde
tcrnke eller fole noget, naar de kun stod i en Postil, og selv lcrre
hele Sider af det smagloseste Polsefnak udenad, naar det kun
gik paa Riim: da tvivlede jeg ikke et Nieblik paa, at jo denne
Lcrselyst ved en god Huusholdning, ved et klogt og omhyggeligt
Valg af de Materialier, der gives vore enfoldigc men langtfra
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ikke vanvittige Brodre i Hcrnderne, ved en opmcrrksom og ki«r^
lig Styrelse og velanbragt Opmuntring, baade af dem, under
hvis ncermeste Opsigt de ere, og af Skribenterne selv, kunde i
en kort Tid ikke alleneste blive nyttig, men selv ved Hielp af en
meget let Konst opvcrkkes til saa stor en Graadighed som man
vilde. Er det ikke da en fand Jammer, har jeg ofte sagt til
mig selv, at i vor oplyste, vor skrivesyge Tidsalder disse Arme,
de ni tiende Dele af os, som dog gierne vilde lcrse, intet andet
har at lcrse end saadant, som enten foroger deres Overtroe og
deres Fordomme, for ei at sige h«rder og fordcrrver deres Hierter, eller forvirrer dem meer end de var det for eller i det
mindste dysser dem i Sovn? Thi uden at tale om det deels
dumme, deels giftige Sladder, som vore elendige Skributier, de
nederdrcegtigste blant alle Borgere, for en usel Fordeels Skvld,
uden mindste Samvittighed, og til vore oplyste Tiders Skam,
med fuldkommen Frihed udsprudle iblant vor Almue fra en Bo
rups Hule, og fra andre saadanne Moradser: saa vil man ved
en noie Undersogelse finde, at den beste, den uskadeligste og fornoieligste Virkning, som endog de meget faa laesevcrrde og i en
vis Forstand gode Boger, de har i Hcrnderne, i deres nuv«rende
Forfatning kan frembringe hos dem, virkelig er en sund og sod
Slummer. Saa ringe Hensigt har man havt til deres Evner
eller deres Maade at forestclle sig Tingene paa; saa lidet har
man vcrrdiget dem at nedstige til deres Cirkel for at giore dem
det, de skulde lcrse, nogenledes interessant, at det lader, som
Forfatterne har villet paalcrgge dem eet Hoveries Arbeide meer,
ved at anmode dem om at lcrse deres torre, og af den Aarsag
kiedsommelige Moraler, som de blot har strcrbt at giore tydelige
ved evige Jgientagelser, og rorende ved en knarvurn Skolemestertone; og det som endnu er vcrrre, saa megen Fornuft,
saa mange Jndsigter, saa mange Folsomheder har de fleste af
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dem ligefrem forudsat hos deres Lcrsere, hvoraf disse desto vcrrre
dog ikke have en eneste, at den storste Deel af deres Boger derved
er blevet dem nfattelig og forvirrende. Om de ikke just har
forudsat samme Lethed at begribe, samme Vendinger i Jndbildningskraften, i Evnen og i Maaden at forestclle sig Tingene,
samme Hcrng af Hiertet, samme Luner, samme Smag hos Ben
der og Haandvcrrkere, som hos sig selv, hvortil det dog ncrsten
lader: saa har de dog ncrsten alle forestillet sig disse som Mennesker af snnd og moden Fornuft, da de dog af ingen Skribent
endnu kan eller bor betragtes anderledes end Born, og i Hensigt til deres Fordomme, ilde optugtede og fordcrrvede Born;
det er at sige, de har baaret sig ad, som den Lcrrer skulde giore,
der gav sin Diseipel en Cieero i Hcrnderne, forend han havde
lcrrt sin Donat. Det vcrre nos sagt om de faa taalelige Skrifter, som vor Almue har at styre sin L«selyst ved. Og hvor faa
ere disse I Lonnede det Umagen at tale derom? O du Lysets
bundlose Kilde, Sandhedens og Dydens Aand, alvise, hellige,
herlige GudI o du Menneskets Elsker og dine faldne, dme af
Morke og giftig Taage omspcrndte Billeders Forbarmer, du
som betroede Philosophen dit Lvs, og Digteren din Flamme,
at de derved skulde opvcrkke og udsprede Sandheder og crdle
Folelser og Lyksaligheder paa Jorden — hvorledes skulde de,
hvorledes skulde iscrr vi, som har Tid og Leilighed og Lyst og
Evne at oplyse eller at fornoie det Almindelige ved Skrifter,
kunne bestaae for dit Ansigt, derfom du krcrvede os til Regnskab
for den tykke Uvidenhed, som den storste Deel af det Almindelige
endnu ligger nedgravet i; for de berusende Fordomme, der fore
de ni tiende Dele iblant os paa de sarligste Afveie fra dig og
din Salighed; for de Evner, de Talenter, den Virksomhed, de
store Handlinger, de Heltedyder, dine Miskundheders crdleste Lovsange, som nu flumre og qvcrles og doe, blot fordi ingen ven-
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skabelig Haand, ingen broderlig Stemme vilde vcrkke dem? Hvortil har vi da anvendt vor Pund, og hvorledes har vc aagret dermed? Kan vi beraabe os derpaa, at vi har forhvervet os deres
Bifald, der forstod Tingene, vi skrev om, bedre end vi selv, eller
at vi har forvisset os om et evigt Eftermcrle, eller at vi paa det
hoieste har skicrrpet de Seendes Syn og de Folsommes Felelse?
Eller mon det vil vcrre os Relfcrrdiggiorelse, at vi skyde Skylden paa hverandre, og under det Paaskud, at vi ene dog intet
kunde udrette, med Hcrnderne i Skiodet vente paa hvad andre
ville gioxe? Jeg for min Part tilstaaer oprigtig, at jeg ikke kan
berolige min Samvittighed herved, og jeg har sat mig det hel
ligt for, om jeg og ingen fleer kan overtale, dog selv herefter
at bidrage min Skicrrv, og i det mindste efter al min Evne
strcrbe at befordre det, som jeg er overtvdet om at vcrre min
Ncrstes Velfcrrd og Skaberens Villie. Men hvorfor ikke over
tale fleer? Skulde de Grunde, som har giort saa st«rkt Jndtryk
hos mig, vcrre reent uvirksomme hos andre? Hvorfor skulde vi
ikke kunne samles et Selskab af Menneskevenner, som med forskiellige Gaver og fcrlles Krcrfter, velsignede af den Algode, som
saae vore Hensigters Reenhed . . .
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G. 164, L.. 1-2: vore unge og velskabte subalterne Offieerer)
Saaledes proftske Udg.; Orig,: . . . subaltern Offieerer.
, — W-L6: eller undertiden for den Art af Skam, at
kiobe OpreisningZ Hyad «w. mener med at kiobe Opreisning, forstaaer Udg, itke.
, — 30-31 : Det gaaer dem da, som vor Holberg sagde
om sig selv^ Saaledes proftske USg.; Orig, : ... som
vores Holberg ssv. «w. sigter til Set Sted i Holbergs
Autobiographi, hvor han siger: Forend jeg blev 10 Aar
gammel, havde jeg ikke det, jeg kunde erncrre en Rone
med, siden den TIö har jeg ikke duet til at gifte mig :
Tilforn frygtede jeg for Armod, „n for et Overflsdigheds Horn (S. 282 i den danske Overs. af I7tS).
— 163, — 1: tscrr af vore kvllmghovede og smalbenede Prcrsteborn^ Saaledes proftske Udg,; Orig.: iscrr af vores
kyllingbovede «sv.
, — 10: efter Angivelse befandtes^ Saaledes Orig,;
proftske Udg,.. efter Angivelsen befandtes.
— 169: Om Almuens Oplysning. Forste Gang trykt i
Molbechs Nordiss Tidsskrift, IV, S. 2«U.2Z«, 183«, «n
der Titel: Gm Sidrag til at fremme Almuens Pplysning og Religissitet ved Skrifter. Et Fragment af
Ioh. «vald. - Msptet, uden Overskrift, finde« blandt
öe Ew ske papirer paa det st. kgl. Sibl.
Molb. siger paa det auforte Sted, S. 2«8: Jeg
meddeler her et nsiagtigt
Aftryk af en begvndt Udarbeidelse af iLvald, indeholdende Betragtninger over
det Mangelfulde i Almuens religisse og moralske Dan'1 Noiageigt v, e, mev flere env h„nvreve Afvigeiser, besraaenve i Üdetaveise eNer Tiifoieise af Ord, Ombyming af iiiveets forcrivede cg min»
vre rigtige Uvcryk eller Ordformer med anvre, Ocns«tni„g af Ordstit,
iingen, vg vesi. Smtg, II, S, Z!I4.gg; S. 318.19; S, S2S»2S; S.
332.33; V, 344»4g.
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nelse, der synes at v«re Indledning til et Forflag om
Oprettelsen af en Zorening til, ved passende Skrifter, at
virke til bedre Almueoplyening. Skisndt affattet med
nogeil vidtlsftighed, eller med et Slags Snaksomhed,
der ikke var ualmindelig hos Evald, „aar han skrev i
Prosa, har dette Stykke baade historisk Interesse, og er
et Bidxag ncere til at I«gge Digterens «die og menneskekiaerlige Tharakteer for Dagen.
Af Forarbeider fra Th.s Haand forefandtes ikke andet e„d en Afskrift af Molb.s Aftryk.
S. 171, L,. 1-2. Ved ,'ngen Leilcghed har jeg fundet Maler
Contis Klage sandere^ I Hessings Emilie Galeotti, I,
4, figer Maleren Conti: Ha! daß wir nicht unmittelbar
mit den Augen malen! Auf dem langen Wege, aus dem
Auge durch den Arm in den Pinsel, wie viel geht da
verloren !
— 178, — Z-4: lasterhafte, eller blot letsindige og kaade Mennesker) P,n. «w,s Vrug af Germaniemen lasterhaft see
II, «, 217, Anm. til S. «, ö.. 3.
— 17i), — 22: det Runelige i Aabenbaringens Lcrrer^ Lcrrer
d. e. ä.«rdomme (Behren). ü.igeledes i Ä.. 28.
— 183, — .j: Skylden til vor Almues Vankundighed^ Orig.
(og Molb.): ... Vanvittighed, der efter Udgs Mening
maa betragtes som en Skrivfeil. vel betydede vanVitt ig i «Idre Danff nfor standig, nkyndig; men
at Ew. her skulde have villet anvende denne, da for
omtrent 1W Aar fiden forandrede, Sprogbrug bliver saa
meget mindre rimeligt, som han kort efter (paa Gvers
gangen til naeste Side) siger: vore enfoldige men langtfra ckke vanvcttige Brodre.
— 189, — 16-17: fra en Borups Hnles Saaledes kalder «w.
spotviis det Vorupske Vogtrvkkeri, hvorfra der ndgik
mange slette «ager (dog ogsaa gode, f. Ä?r, Rosenstands
Dramatiske Journal).
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S. 190, L.. 13-^: forend han havde lcrrt sin Donat) sin Donat
d. e, sin latinske Grammatik (egentlig en vis gammel
latinsk Grammatik for Begyndere).
— 191, — 11-12: og jeg har sat mig det helligt for^ Som
en Lrugt af dette Fors«t kan man rimeligviis betragte
den aandelige Sang imod Selvmord, som Digteren sogte at indrette efter de Enfoldiges Jndsigt og
Kiobelyst (see I, S. IU3, Anm. til S. 7t). Efter hvad
Udg. senrre har erfaret (hvorom n«rmere i Till«g og Wet
teiser i Slntningen af sidste Rind), er dette Digt udkommet i Zlaret 1779. At antage n«rv«rende Afhandling forfattet i samme Aar, stemmer ogsaa godt med den
ZZttring, s. 172, ö.. 29-3«: . . . tog jeg det, sor en Tid
af ti Aar siden, ud med mig paa Landet; da det dengang netop var en h«l« Snees Aar siden at Ew. be,
gyndte at tilbringe fsrst Sommeren, og siden i nogle
Aar baade Sommer og Vinter, paa bandet.

