
Optegnelser 
til Henrik Wergelands Levnetsbeskrivelse, af Nicolai Wergeland. 

Meddelte af Alf Collett. 

Disse Optegnelser ere nedskrevne af Provsten Wergeland i 
r843 og have vceret forelagte for Henrik Wergeland, som med Blyant 
har tilfoiet nogle Bemcerkninger i Margen og foretaget endel 
Rettelser. Nogle Indcirklinger i Manuskriptet ere formodentlig 
ogsaa gjort af Henrik W. Som allerede oplyst af Professor 
L. K. Daa i Tids-Tavler (rste B. S. 293) ligger disse Optegnelser 
til Grund for den af Christian Monsen leverede Biografi af 
Henrik Wergeland i Portrceter af mcerkelige Nordmcend (I. Side 
141-180). Monsen har tildels ordlydende optaget lange Stykker 
afProvsten Wergelands Manuskript og anfort demi sit eget Navn. 
Men han har _benyttet sin Kilde daarligt, idet han har misfor
staaet adskilligt, udeladt karakteristiske Dele og gjort uheldige 
Tilfoielser af egen Fabrik. Ogsaa Hartvig Lassen har kjendt 
Optegnelserne, da han skrev Henrik Wergeland og hans Samtid. 
Dette Manuskript er dog som en mcerkelig Faders Skitse af sin 
endnu maerkeligere S0ns Liv et saa interessant Aktstykke, at <let 
fortjener at udgives i Original, uden Udeladelser eller Tilscetninger. 
Henrik W.'s Blyantnotitser ere meddelte i Anmcerkningsrubriken. 
Orthografien er overalt bibeholdt uforandret. 
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Henrik Arnoldus Wergeland 1) er f0d l7de Junii 1808 i 
Christiansand, hvor hans Fader da var Adjunct ved den lcerde 
Skole. Hans Moder Alette Dorothea Thaulow, en Datter af 
afd0de Byskriver Thaulow sammesteds. 

* * 
Det findes, at bans Fader har antegnet den Bemcerkning om 

ham i hans 5te Aar: «Henrik har et besynderlig· Glimt i 0jnene, 
som jeg ikke seer hos mine andre B0rn. Han skj01111ede meget 
tidlig. Han r0bede tidlig en stor Hukommelse og· fatter meget 
let. Han har stedse vceret temmelig alvorlig og ikke meget 
st0jende eller hengiven til Leeg. » 

* * * 
Det f0rste han skrev var et Brev ti! hans Fader paa Rigs

. forsamlingen. Han var da 6 Aar. Brevet 10d saaledes: «Gode 
Fader, maa jeg heller komme ind i Rauns Skole. Jeg lcenges 
inderlig efter at see dig igjen. Gode Fader, vil du unde mig· at 
l~omme paa Comedie, thi jeg har ikke vceret der meere end en 
Gang, og den Gang fik jeg ikke seet meere end den forste Acht 
med Liniedands og lidt i de andre Achter og det meste af den 
sidste, saa at jeg ikke fik st:et alle de Konster Dhrr. Paran og 
"Winther gjorde, og mere har jeg ikke at skrive dig til.» 2) 

* * 
Da Faderen kom som Sogneprcest ti! Eidsvold, havde han 

de forste to Aar Underviisning hjemme af en Huuslcerer. 1819, 
da han var elleve Aar gammel, kom han ind paa Christiania 
lcerde Skole og i sin Onkels Generalmajor Auberts Huus 0

). Hans 
Fcetter, afd. Conrector Aubert antog sig [ham] med Raad, Vejledning 
og Tilsyn under hans Skolegang. En rastl0s og urolig Aand 
udviklede sig mere og mere. Allerede sysselsatte han sig med 
Politik, Satire, V ersemageri og Carikaturtegning4). Saaledes frem-

') Med N. \V.s Haand er i Margen tilfoiet: <Den norske Byron eller den norske 

Puschkin, eller den norske Victor Hugo. 
Henrik W ergelands Biografie, i Detail udfort, vilde vrere meget lrererig 

og advarende for unge Mennesker.> 
2) Brevets Indhold er i Manuskr. overstrnget med Blrek. 
3) De syv sidste. Ord ere i Manuskr. overstrngne med Blrek. 
·1) Blyantsbemrerkning af H. W. i Margen: d 1821 om Sommeren hans forste 

trykte Arbeide: en liden Novelle <Blodstenen» i Jlforgenb!adet, mrerket w. g. x. 
Et Par Aar efter viste den sig i Elmqvists Danske Lresefrugter under Navnet 
·washington Irwing.> 

ko.m i :824. et Hcefte, han lrnldte «Pr0ve paa sine satiriske Ar
bejder 1 led1ge Timer», indeholdende 19 Blade Carrikatur med til
l10rende V ers, med folgende Overskrifter · l ELiropa 2 D · . · · . . anza 
post lVorvegzam venditam. 3. Scandal0s Historie med s 1 · · oren-
s mveren 1 B. . . 4. De neapolitanske Soldater. 5. Svcer Straf 
for Br0de. 6. Surnumenere Lieutenanter. 7. Bataver-Kjcerliahed 
mod Skibbrudne. 8. I Lcerdomssce.det Tyskland ogsaa gives° Fee. 
9· Procur0ren. IO. Fredrichssteen. l l. Huuslig Lyksalighed. 
12. Selvroes. 13. Brandkorpset. 14. Fruer. 15. Mager Fruat 
af feed kan gaae. r6. Delphin. 17. Arbin. 18. 1Vostrates, Mod~
herrer og Darner. 19. Gjeestebudet paa Frogner. 

. I Skoletiden begyndte han allerede ogsaa med noaet i dra
ma~1sk For~, som tildeels til Moro i Julen opfortes hj:rnme paa 
~t I Stuen. 1111proviseret Theater. Man har endnu fra den Tid 
I Manusknpt: Hun fik en lang Neese, Comedic i 1 Act. Ind
toget, Syngestykke i l Act; Moses i T0nden Comedic i to 
Acter, og De heldige og uheldige Friere, Lysts~il med Sang. t) 

1825. 

.1825 blev han dimitteret fra Skolen til Universitetet. Hans 
spec1elle Caracterer ti! Artium kjendes ikke saa n0je; men hans 
Hovedkaracteer blev Laud. Han udmcerkede sia meest i Historien 
F.or lVIathematiken var han bange2), ban sagde,

0 

han «havde en af~ 
gjort Modbydelighed for de to Vanskabninger, dette Monstrum 
er sammensat af: Geometric og Arithmetik. » Imidlertid fik han 
dog Laud: for Arithmetiken. 3) 

') I Mar~en e_r med N: W.'s Haand tilfoiet: «Han fandt ogsaa i denne Tid 
Fo.rn°Jelse 1 ~t udkltppe i Papir efter sin Fantasie landligp idylliske Scenerier; 
hv1lket han gjorde meget net og lint.» 

2
) Blyantsbemrerkn. af H. vV. i Margen: «Den gamle Praxis at lregge op Pytha

gorreeren slog feil forste Gang i dette Aar. Da han anvendte den fik han 
for.st Hovedkarakteer i Dechr., men da det bedste Laud det Aar fr~ Christi
a.ma Skole.> - Derimod har H. Vv. indcirklet fra <Hans specielle Caracteren 
ttl og med •for Arithmetiken>. 

3
) I i\fargen tilfoiet med N. 

< lJ darbejdelse 
Latin . . 
Grresk. . 
Hebraisk. 
Tydsk. 
Religion . 

vV.'s Haand, men indcirklet med Blyant: 
Laud. Geografie . , . , . • 
Laud. Historie 
Laud, Latinsk Stiil . 
Laud. 
Laud. 
Laud. 

Fransk. 
Mathematik . 

Laud. 
Pr. cet. 
Haud. 
Haud. 
Haud.> 



1826. 

I clette Aar i Juni gik han op i Fysik, Mathematik, Nat\lr
historie og Historie, og tog anden Examen. Atter heeler det i 
hans Breve: «Det gyser i mig, naar jeg tcenker paa alle disse 
mathematiske Reg:ninger, Tal og Qvaclrater. » Han fik Haud. 
formeclelst temmelig goclt tor Mathesis. I Astronomie opnaaede 
han Laud. 1

) 

Derpaa studerede han til theologisk Embeds-Examen, deels 
vecl U niversitetet, hvor han bes0gte Collegierne og Examina
torierne, deels paa egen Haand hjemme paa Landet. 2

) I Moralen 
studerede han Reinhard ts bindstcerke System; ogsaa lceste han 
flittig det gamle Testamentes smaa Profeter. Ud paa Sornmeren 
1829 gik han op; og drev det ikke til videre end til Haud. 
Det gik vel ypperligt i Dogmatik, Moral, Kirkehistorie og naturlig 
Theologie; men i det hebraiske strandecle han, da han ikke blev 
h0rt just i clet han 'havde lcest; desuden disputerede han imod 
Professoren om Helvedstraffenes Evighed. Han lod sig imidlertid 
n0je med den erholdte Caracteer, og trostede sig med, at han 
nok i det Practiske skulde overtrceffe Laudabilisterne. 

Saaledes havde han absolveret hele det akademiske Cursus 
fire Aar. 

Om bans Liv og Skrifter. under bemeldte academiske Tids
rum 1825-1829. 

1826 intet af ham uden nogle smaa Vers i Bladene om l7de 
Mai, som rostes i svenske Argus. - En Cantate til en Soiree af 
Lemming. Udgivet af Winther med Lemmings Muaik. 

1827 udkorn Farcen «Ah»! 3) i Anledning af den stcerke 
Concurrens til Klokker-Embedet i Christiania. Dette Arbeide er 
cegte Holbergsk vittigt. Efterspillet er en djcerv politisk Satire. 

1) Her er med Blyant (uden Tvivl af H. W.) indcirklet alt, undtagen at han i 

Juni tog Anden Examen. 

2) Mellemsretningen, om Bes0get af Kollegierne og Examinatorierne, samt Ordene 
«I Moralen> til og med «Cursus i fire Aar» er indcirklet med Blyant, for
modentlig af H. W., som istedet har tilfoiet: «indtil han i Mai 1829 tog 

theologicum med Haud. » 

3) I Margen med N. W.'s Haand: «Under Navnet Siful-Sifadda for forste Gang. 

Recenseret i Aftonbladet.» 

f;' 
,( 
\$ 

Flere enkelte Poemer, som senere tryktes, ere skrevne i dette 
Aar.1) 

Fra 1828 udvikler sig mere og mere hans Aands luxurierende 
Vegetation. Hele bans Literatur er tilsidst som en froclig Eng 
med alle Slags Urter og Planter, onde og gode, smukke og 
dunkle etc. 

I. Af 1828 er lrreparabile tempus, Digt i dramatisk Form, 
omtalt i N;1este Skilderie a:f C!zristiania og Stock!tolm 1828, 
No. 15 og No. 18, betydningsfuldt og sjcelegribende. Dog 
jeg vii aldeles afholde mig fra at karacterisere Skrifterne 
og holcle mig til en simpel Fortegnelse af samme. 

2. Sinclairs D0d - S0rgespil i 3 Acter og Mellemacter.2) 

3. Et Qva::cle ved Christian Kroghs D0cl. 

4, Normancls-Kathechismus er maaske ogsaa fra 1828. 
Denne Piece ejer jeg· ikke, den er og neppe at faa. 3) 

1829. l. Phantasmer eller Ravnekrogpoetens Manuskript; en 
Satire om Opt0jerne l7de Mai d. A. 

2. Digte af Henrik Wergeland, lste Ring. 

3. Skabelsen, Mennesket og Messias, 720 Sieler, som blev 
paabegynclt efter at han havcle absolveret Examen 
theol. og gjort en Tour om i Landet, og fuldenclt samme 
Aar med en ubegribelig Hurtighed. , 

Liberalismens Formaal er at jevne Menneskenes altfor ulige 
Vilk~ar, at . formindske den fysiske og moralske Elendighed, 
hvon den ulige st0rre Part af Menneskeslcegten ligger nedsjunken, 
at hceve Prolet<ererne og bortryclde alle Hinclringer, som er i 
Vejen for deres Velvcere. Henrik vV- var fra sin tidligste Ung
clom en svcermende Liberal, Menneskeven og Patriot, og har 
enclnu ikke fornegtet denne Caracteer. Han var begejstret af 

') 

2) 

3) 

I Margen med N. vV.'s Haand: «Ved denne Tid havde han og udkastet 
Planen ti! tvende Dramer tagne af Ynglingasaga, om Kong Alrik og Erik 
og deres S0nner !\.lf og Yngve; men af hvilken Plan der intet blev.» Der
efter har H. \V. med Blyant tilfoiet: «Fuldforte en Tragedie i 5 Alder af 
grresk Sujet; men som er forkommet.» - Indcirklet er folgende Randbemrerkn. 
af N. W.: «I 1827 var han Redact0r af Studentersamfondets Blad.» 

Blyantsbemrerkn. i Margen med H. W.'s Haand: «Ved denne Tid ogsaa 
skrevet en versiliceret Sigmund Brestessdns Saga, ufuldent og forkommet. » 

H. ·w.s Randbemrerlm.: •Er fra 1823.» 
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Liberalisme for Fcedrelandets Frihed og Lyksalighed, for Fol
kets Oplysning og Velvcere. Ingen har elsket Almuen saa op
rigtigt som han, ingen bar s0gt saaledes sorn han i alle Ret
ninger at gavne den, ingen saaledes antaget sig· dens Sag llC!en 
Skye for al den Fortrced og al den Ulykke, han virkelig derved 
paadrog sig. Han grublede stedse paa, hvorledes han kunde 
gavne, og hvor han fandt Lejlighed dertil, der gjorde han det 
med Kraft uden at frygte eller skye nogen Hinclring, uden Be
regning af Fordeel eller Tab paa sin Side. 1

) I 1825 havde h.ans 
Fader sat ind for ham i Sparebanken ca. 100 Sp. Han beder rnd
stcendig at han af disse Penge maatte forstrcekke sin fattige Onkel ~) 
med 50 Sp. «Om vi, siger han, saae en god M01le staae uvirk
som af Mano-el 1)aa Vand vilde vi da ikke aabne Slusen? Lad 

b ' 
mig have den GI cede at scette denne M0lle i Bevcegelse. » Han 
deelte sit Br0d med den Fattige, og trak sin Kjole af og gav 
den som ingen havde. «Jeg gav !wad jeg havde», skriver han 
engang, «2 Mark og· en ny Skjorte. Jeg 10b ud og skaffede 
Man den 6 --7 Kunder. Maden bliver mig bitter i Munden ved 
at vide saa megen Elendighed; jeg synes ikke jeg har Ret til 
at spise mig ma:t.» 

Han indsaae, at for et Folk som det Norske var Simpelhed 
og Tarvelighed i alt meest passende. Han var ogsaa selv i sit 
hele Udvortes og sin Levemaade simpel og tarvelig. Pynt og 
Kostbarhed i Klceder saae man ikke paa ham, men Vadmels 
Frakke og Beenklceder. «En af mine Venner, skriver han 1827, 
har raadet mig at klcede mig bedre, da jeg i den Henseende ikke 
holder Skridt med andre Mennesker.» Han n0d den groveste 
Kost, vragede ikke Bj0rne- og Hestekj0d, trakterede sig og sine 
Venner med stegte Hundehvalpe og Slanger m. m. Tog i nogen 
Tid Undervisning i Voltigeren, gik fiittig i Bad, sv0m111ede i Elven 
selv seent paa H0sten, naar Iis viste sig, alt for at hcerde sig 
selv og give Almuen et Exempel; og ofte, naar han traf paa en 
skiden og saar Bondegut, tvang han ham ud i Vandet. 3

) 

1) N. Vo/.s Randbemrerkn.: <Med Fortjenesten af Farcen «Ah» vilde han under
st0tte en fattig Familie. - Den ulykkelige Kandidat K-gh antog han sig mere 
end en Broder, og samlede ham mere end een Gang op af Gaden, og endnu 
efter hans D@d har han som Cautionist maattet betale for hans Pleje paa 

Rigshosp.» Det sidste Punktum er indcirklet med Blyant.. 
2) Er af H. vV. forandret til: «en fattig Beslregtet>. 
3) Ordene <trakterede» til og med «Slanger» ere overstmgne med Bh:ek, og Ordene 

fra «Han nod> til og med <ud i Vandet» ere overstrogne med Blyant. 

-- ·-----------~-~-------------i!l 
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Nu var der en Deel af den studerende eller studerede Ung
dom, hvis Fcerd gik ud paa det modsatte heraf, nemlig som 
troede, at Nationens Tarv rammedes bedre ved at indfore Bl0dhed 
Qvindagtighed, Pragt- og Modesyge, Preciositet og Pedanteri~ 
i Sa:derne, som haanede alt Norsk som Raahed og vilde indfore 
udenlandsk Kjelenskab under Navn af Fiinhed, som br0de sig 
Fokker om Liberalitet, Frihed og Almue, men krnbe omkring 
H0jderne. Det er naturligt, at H. W. ikke kunde sympathisere 
med disse sine Antipoder. Her er Roden til Fjendskabet mod Tropi
sterne. De misundte og hans stigende Popularitet og· Beromthed.1) 

Han var altid villig ti! at tjene andre ved lwad det skulde. 
Nogle har han bragt i V ej ved Anbefaling, andre har han lcest 
for gratis og hjulpet dem frem paa Videnskabernes Bane. 

* 
:j: 

* 
1827 blev han forelsket i en virkelig elskvcerdig Dame, som 

gav ham Haab, i hvilken Anledning han sagde: «Jeg staaer med 
Nakken blandt Stjernerne og snubler i Roser; thi 

g1t},1wrt lpm, 
AyaSvv1 ys},cZ 
Y.at cht yda<Jlit. » 

Denne Dame forekommer siden i hans Digte under Navn 
af Stella. 

Deraf animeredes han til vedholdende Flid i de theologiske 
Studeringer, saa at han ikke engang skjcenkede sig de vanlige 
Juleferier, men skrev hjem: «Med min Juletour bliver der intet 
af; jeg faaer nok holde mig i Selskab med adstadige Folk, med 
Moses og Profeterne. » 

1829: «Jeg har fundet et nyt Dei existentice argumentum, ex 
ste!!a ve! e.r usu kaldet. Hersleb har det nu til Recension.»?? 

* * * 
I hans fireaarige akademiske Periode, 1825-1829, som syntes 

ganske at maatte gaae med til at freqventere Colleaier oa Exa-
b b 

1
) Her er tilfoiet med Blyant af H. W.: «Med Welhaven begyndte Fiendskabet 

saaledes: Fra Eidsvold skrev \V erg. et Sendebrev ti! Studentersamfundet, 
hvori han dadlede, at man stundom brugte usredelige Smaavers, naar man 
blev hed i Hovedet, og foreslog istedet derfor at bruge Epigrammer til en 
fast Melodi, f. Ex. den med Omqvredet Ecce qvam bo11u111. Som Pl'0ve sendte 
han da med 12 <Stumper», hvori \Velhaven var Maalet. vVelh. skrev nu 
igjen ; hans bleve trykte i Trondhjem, hvorpaa Wergeland svarede i sine 
« Sifuliner» .> 
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minatorier, til Studering hjemme, og i Hvile- eller Mellemtimerne 
til at forfatte og udgive alle foranforte Skrifter, foruden Smaa
stykker i Dagbladene, fandt denne rastl0se og urolige Aand dog 
ogsaa Tid til smaa Excurser til Lands og Vands, og, leider, og
saa til Burschen L0jer og til at indvikle sig i mange Fortrzede
ligheder. Det var derfor at han efter Faderens Vilje forlod Uni
versitetet og fuldendte c;ine theol. Studier hjemme. Deter bekjendt, 
at Baron vV- i lang Tid var en Skive for hans satiriske 
Attakker. Oprindelsen dertil er ikke bekjendt. Det var, at det 
engang· faldt H. W. incl for L0jers Skyld at invitere en Deel i 
Byen bekjenclte Carikaturer og· latterlige Personer til at soupere 
hos sig (da han nok agtede at tractere dem med artige Retter) 
og havde blandt hine og·saa sat en af Baron vV.s S01111er paa 
Invitationslisten. Hvorefter Baronen indfandt sig i H. Vv.s Logis 
og svarede paa denne Fornzermelse. H. VI/. kan beclst oplyse 

dette. 
Gardermo-Sagen. Samme Aar i September havde han Krigen 

paa Garderrnoen med en eller to Esquadroner ridende Jzegere, 
sorn cl er exercerede. Hans F orbrydelser der bestod i, at Mili
tzeret syntes, han var for ncesviis, kom deres Telte og Demarka
tionslinjer for ncer, og, da han vistes tilbage, · svarede grovt. 
Det var ingen Statsforbrydelse, hverken en politisk eller civil 
Forbryclelse, men en Politieforseelse, som Militzeret med Sabelhug 
straffede paa Steclet. Da Militzeret saaledes havde taget sig selv 
tilrette, syntes clet. ikke berettiget til at forfolge Sagen videre. 
Men, tcenk, clenne store Overrnagt gebzerdede sig som den lidende 
Part imod et enkelt vcergel0st Individ; og der blev en Sag deraf, 
som om Staten havde vzeret i Fare, som om et Attentat havde 
havt Sted irnod Regjeringen eller imod Borgeres .lEre, Liv og 
Gods. Extraordincere Retter blev konstituerecle. Sagen gik til 
H0jesteret, lwor den forst 3die Juni 1833 blev paad0mt. H. W. 
havde sin Defensor i en H0jesteretsaclvocat; men holdt ikke desto 
mindre selv en Forsvarstale i Retten. Ikke destomindre d0mtes 
han i 30 Sp.s B0der og Sagens Omkostninger. 

4de Nov. 1828 var han vel paa Str0mbergs Theater, men 
tog ikke Deel i Pibningen, men var tvertimod den, der s0gte at 
gj0re Pibningen god igjen vecl at raabe Vivat. 

Ved Spectaklet l 7de Mai fol gen de Aar blev han mere kom
promiteret, men blev tillagt meget mere end han havde begaaet, 
og slet ikke retfcerdigen behandlet. Da han kom ud af en 
Gaard fra et Bes0g just i det 0ieblik da en ridende Patrouille 
kom forbi, behagecle Fl0jmanden (formodentlig fordi han gik saa 

\ 
I 
I 
I be"veml paa Frntouget)--=- ;i~ ham et Rap med Kl' a 
\ H 'l-1 b . cl . . . m<>en. 
1 

• v1. a~ a Studenter-Un1formen, g1k hjem, tog Kjolen af, skrev 
\ et. Brev ttl Baronen, hv~ri han erklzerede, at en saa ringeagtet, 
\ skJ0ndt af H. M. sanct10neret Uniform vilde ban ikke lcenger 
\ bcere, hvorfor han overlod den til Baronens Disposition, da han 
\ burde holde Karlens Fzerd konseqvent med en modtao·en Ordre 
\\ Kjolen i en Kurv tilligemed Brevet blev senclt Bar~nen, sot~ 

o,versendte begge Dele til Politimesteren. Om dette som og om 
F orl10ret kan lceses i Patrouillen og ll!foro·enbladet for det Aar 

I H b • 
, .an vakte nu Opsigt, blev populcer og bekjendt ogsaa uden-
\1 fo: R1get. Man s0gte den Restauration, lwor han spiste til 
\ M1ddag, for at faae see denne Original. Man tilraabte ham 

I 
stundom et «Leve» fra Vinduerne i Gaderne og paa offentlig·e 
Pladse, hvor Folk var samlet. 

\ Efter ~xamen theol. 1829 glzedede han sig ved at gj0re en 
\ Fodtour gjennem Hadeland og i Fjeldene, for at lcere n0jere at 

\

kjende sit Fzeclreneland og dets Beboere. 1) . 
Derpaa slog _han si~ ned. hos sin Fader paa Eidsvold Przeste

\ gaarcl, f~rnernrneltg for 1 . Roltg·he~ at fuldfore sit Hovedvcerk: 

\

Skab., ll!fen. og- 111es., hv1s Tryknmg· paabegyndtes i Sept. 1829 
og fuldendtes i F oraaret l 830. 2) 

I 1a3o. 

I I clette Aar, efter sidstncevnte store V cerks Fuldendelse, 
kom ogsaa: 

I. Harlequin Virtuos, Farce af Siful-Sifadcla - og 
For Almuen. -

2. lste .Hzefte, in~eholdencle Opmuntring til Almuen at s0rge 
for sm Oplysnmg ved gode B0gers Lzesning orr til at szette 
s.ig istand dertil :eel at fremme og benytte Alt~ue-Bogsam
hnger; Udkast bl Almuebogsamlinger og til Love ved saa
danne; Forteg·nelse over nogle B0ger passende for Almue· 
Bogsamlinger. 

3. 2det Hzefte, indeholdende Opmuntring til at danne Sogne
selskaber, forbundne med det Kongl. Selskab for N orges V el· 
U dkast til Love for saadanne Sogneselskaber. ' 

I 

1

1)) Ordene fra «l'Ian vakte» til og med <Beboere» ere indcirklede med Blyant. 

Randbemrerkn. af N. ·w.: <Findes der i Revue des deux mondes for 1831 
en Anmeldelse af dette Skrift ?» H. vV. harmed Blyant paategnet «Veed ikke» .. 

Vidar 1889. I 49 

l 
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4, Tredie Hcefte : Den norske Bondes nyttige Kundskab om 
de La:ge, Farve, Gar.ve- sarnt Giftplanter, der voxe paa hans 
Jore!. En meget god Bog. 

5. Fjerde Ha:fte: La:sebog· for den lcerelystne, tilvoxencle 
Ungclom. En rneg·et god Bog, som er bleven oplagt 
paa ny. 

Disse Skrifter for Alrnuen fortjente meget Bifald og. havde 
megen Indflydelse. 

Han opholdt sig paa Eidsvold Prcestegaard, sammenskrev 
ovenanf0rte Skrifter, stuclerede Botaniken, herbariserede omkring 
i Egnen og anlag·de sig Plantesarnlinger. Thi han havde en 
bra:ndencle Kjcerlighed til Naturen, hvorfra han hentede sine mange 
dristig·e og tr.:effende Billeder. Et Trcek i hans Caracteer som 
endnu er fremherskencle, en Blornst eller et Blad savnes sjelden 
paa hans Bryst; clet er hans Dekoration i Knaphullet. Han 
elskecle at omgive sig med Fugle, Dyr, Planter og Blornster. 
Hans V a:relse var besat denned, og tillige fantastisk udstafferet 
og bemalet paa V .:eggene, saa at man studsede ved Indtra:delsen, 
Alie hans Ideer s0gte ban at sandseliggj0re for 0jet. Derfor 
vare mange af hans Manuskripter ledsagede af Vignetter skj0des
l0st udf0rte med Pennen, og V a:ggene i hans V a:relse fold af 
groteske Bernalinger i Leg·emsst0rrelse. 

Han lod det ikke va:re nok med i ISte Ha:fte for Almuen 
at have opmuntret til Almuebog;;amlinger, men han udf0rte Ideen 
paa Stedet; thi han sam;nensamlede af de faa B0g·er han besad 
selv og af sin Faders Bibliothek lwad passende han kunde finde, 
og lwad han kunde faa af andre, og begyndte strax med Bog
holclning og Udlaan af B0ger; fik saaledes med ringe Midler og 
en liden Grundvold i Eidsvold Pr.:estegjeld en Almuebogsamling 
istand, som endnu existerer og er i g·od Gang. Da det saaledes 
lykkedes her, foranledigede han lignende Anstalter i Nabo
sognene. Siden blev Ideen greben af alle Pra:ster og under· 
st0ttet af Regjeringen, saa at der nu neppe er et Pra:stegja:ld i 
Landet, som ikke har sin Bogsamling. 

Saavel for som isa:r efter Embedsexamen 0vede han sig i at 
pra:dike, og hortes gjerne; hans Foredrag var godt, hans Stemme 
tydelig og behagelig. 

Under hans botaniske Excursioner var clet, at han opdagede 
yderst paa den Gra:nclse af Eiclsvolds Pra:stegaard, som vender 
mod Eidsvoldbakken, den mineralske Kilde, som. nu er bleven 
til en bes0gt Sundhedsbr0nd, cler drives af Eiclsvoldbakkens 

. Beboere. 

-- 771 --

Aldrig saasnart havde han gjort denne Opdagelse, og fore
stillet sig, hvor vigtig den kunde blive for Landet, f0rend han 
drev paa. af al Magt for at skaffe den Erkjendelse og· bringe det 

' dertil, at den blev benyttet; og ban har nu den Satisfaction at 
see et skj0nt Resultat af disse Bestra:belser. Han bragte flere 
Gange Vandet i Flasker ind til La:gernes og Chemikernes Under
s0gelse. F ormaaede endelig Prof. Esmark ogsaa til at reise til 
Stedet og der unders0ge det. Enhver af elem erkjendte det for 
virksomt og sundhedsbringende, som siden Erfaring· har be
kra:ftet. Under 17de Juli 1834 skriver ban: «I Forgaars var 
Prof. Esmark her med sin S0n for at unders0ge min Sundheds
kilcle. Han erklcerede, at han kun een Gang her tillands har 
fundet nogen saa fortrinlig, og at den er af samme Qvalitet, som 
Poda i Sverrig, hvorom den ber0mte Berzelius har skrevet. 
Den indeholder meget J ern, do. Hydroteonsyre, giver med Bly
sukker et endnu uunders0gt Pra:cipitat, ubetydeligt Kalk (noget 
ondt, som clog opveies ved en an den Ingrediens) samt Svovel. » 

Da Almuen ma:rkede, at den i H. VI/. havde en oprigtig, 
frygtl0s og aldeles uegennyttig Ven, begynclte enhver Lidende, 
og som troede sig forurettet og undertrykt, at tye til ham og 
s0ge Raad, Hja:lp og Forsvar hos ham. Det tiltog alt mere og 
,mere isa:r fra Aar 1830. Ikke allene fra Eidsvold men fra andre 
Bygder s0gte man til ham; og endnu kommer man fra fjerne 
Bygder til ham i saadanne JErinder. Den liberale unge Mand 
var ikke den, der kunde vise nogen Klagende bort, uden at an
tage sig hans Sag; og saaledes blev han indviet i en stor Deel 
Menneskers Mellemva:rende med en der boende Embedsmand 
og deres Besva:ringer om hans formeentlig undertrykkende, ud
snende og uretfa:rdig·e Handlemaade mod elem. Strax satte han 
sig i Spiclsen for alle disse Klagere og angreb Undertrykkeren. 
Denne forsvarede sig dj::ervt og bittert, og ta:rg·ede Wergeland 
muncltlig og i de offentlige Blade saala:nge, at W- i Hidsighecl 
og stolende paa de Beviisligheder, hans Clienter kunde fremskaffe, 
forl0b sig med et A vertissement i Jl!forgenbl., hvori ban qvalifi
cerer sin Antagonist som en Forbryder mod Stat og Menneskehed. 
Naturligviis havde han da en Injurie-Proces paa Halsen (som 
maaske endnu i 1843 ikke er endt ?) som med forte uendelige 
JErgrelser og store Bekostninger, men ingen Revange hverken 
for Patronen eller Clienterne, thi disse, da det kom til Stykket, 
trak sig tilbage, desavouerede; Beviisligheder brast som R0r, og 
Wergeland, de Undertryktes Forsvar, stod tilbage allene i Stikken 
til Varsel for Andre . 

49* 



772 --

I August Maaned 1830 gjorde han atter en Fodrejse 1) 

gjennem Lier, Ringeri~e og videre. 
Derpaa fulgte han sin Fader til Stockholm. Man bar siden 

deraf tag·et Anledning til at kalde ham «Stockholmsfarer»; men 
aldeles med Urette. Han var endnu ikke i den Alder at kunne 
s0ge Embecle i sit Fag; ban var kun 22 Aar gl. Ikke heller 
s0gte han no get anclet. Hvor lid en F 0je man havcle til a:t kalde 
ham Stockholmsfarer eller Lykkes0ger sees allerecle noksom 
cleraf, at de forste, han s0gte efter sin Ankomst til hin Hovecl
stacl, var de oppositionelle Publicister, Johanson og· Hierta, som 
han forcerecle et Exemplar af sin Bog: Skabelsen, - ll!fm. ~ og ll!fes. 
Sagen var den, at hans Fader, som havcle et JErinde i Stock
holm (slet ikke ang·aaende ham) og en Placls tilovers i sin Vogn, 
tilb0d ham at folge med, at han kunde see sig lidt om i Verden 
og lcere andre anclre Lande og Folk at kjencle udenfor Fceclre
lanclet, hvilket alticl er godt for unge Mennesker, iscer saadanne 
som han. Opholdet var kun kort, da clet var seent paa Aaret. 
Imidlerticl skrev han cler et Digt, som end nu er til i M anuskript, 
et Fantasiespil med Vignetter, med Titel: « Unio robur Gotlzom11t 
(i en Triangel koloreret med de 3 republikanske Farver) Tria 
juncta in mw; - Trinitas Gotlzorum, Storm-Mcele til Gustav 
Hierta.)) Hovedtanken deri er Danmarks Frihed og Forening 
med de to andre scandiske Riger til . en treenig Republik. 
Faderen konfiskerecle dette Manuskript. - Hcedersmanden, den 
cervcerdige Biskop \i\T allin kalclte ham til sig·, tiltalte ham som en 
Fader med varme og rnrende Formaninger og gav ham sin Vel
signelse. 2) - Her blev han og· bekjenclt med Digteren Ridder
stacl, den Gang encl nu Cadet paa Akademiet Carlbel'g; og med 
clenne talentfulcle unge svenske Digter har han siden staaet i ven
skabelig Forbindelse, endskj0ndt Correspondancen ikke har vceret 
meget levencle formedelst vVergelancls uafbrudte Arbejder, der ikke 
levne ham megen Ticl til Brevskrivning. Ridderstad tillcegges 
ellers et Aandsforvandtskab med H. vVerg. i en Recension i 
Svenska ll!fedborgm·en, der er saavel et 1VI0nster paa en Recension 
som et Vidnesbyrcl om, at man cl er troer anderledes at burde 
m0de unge Digtere af Talent encl hos os. 

1). H. ·w. har udstl'0get <en Fodreise> og indsat <en Ridetour paa Veslebnmen (i 
hvis Navn er udgivet en Tale om Pligterne mod Dyrene).» 

2) Dette er af H. 'iV .. med Blyant forandret til: <Wallin tiltalte ham som en 
Fader med varme og nirende Formaninger, gav ham sin Velsignelse og et Pragt
exemplar af sine Pnedikener. 'iV. skrev siden, 1839, paa Svensk et Mindedigt over 
vVallin. » 
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1831. 

I. Opium, Skuespil1) i 3 Acter. Et af hans bedre Digte. 
2. For Almuen 5te Hefte, incleholclencle: Levnets- og Velfcerds

Viisdom, Ordsprog og Tankesprog, hvoraf nogle originale. 
For Eiclsvolcls Almue-Bogsamling s0rgede ban ved en Circu

lcere af 2clen Januar til Sognets Conditionerede om Biclrag i 
Penge eller B0ger. Han siger cleri, at den da havde bestaaet i 
eet Aar, bestod af 250 Nummere og benyttedes af 70 Deeltagere. 

. I Juni, Juli og August var ban borte paa en Rejse til Paris, paa 
hv1lken han ogsaa fik see lidt af England. De to betcenkelige 
Processer han havde paa Halsen holdt ham ikke tilbage. Han 
lod elem saagodtsom skj0tte sig selv. Et Par af hans Breve an
fores her: 

Southampton l Juli r83r. «F0rst i dette 0jeblik naaer jeg 
mit Bestemmelsessted i England, Derfra gaaer jeg med Damp
?aaclen C.amilla til Havre. For at vcere fri som Fuglen, sender 
Jeg den hlle Vadscek, T- laante mig, tilbage, og bcerer mine 
Skjorter i Lommen. Overfarten var ikke uden skarpt Vejr i de 
16 Dage vi ikke saae Land. - En Stormbyge havde ncer lagt 
os der. Her inde under England er ubeskrivelig deiligt. I Efter
middag tager jeg ogsaa Vandringsstaven fat. Den st0rste Krigs
havn i England Spithead foran Portsmouth var opfyldt med 
nogle forfcerdelige Maschiner af Orlogsskibe, hvoriblandt Codring
tons Admiralskib fra Navarino. Dampbaade vrimler det af. 
Ligesaa af Slotte, elegante Landhuse i nydelige Parke bestaa
ende af uhyre Ege~rceer o. s. v. Iblandt Slottene har jeg af
tegnet Norris Castle, som en Scerling har bygget for faa Aar 
s!den og gjort til sin Bolig. Men hvor dejligt end her ~r, saa 
s1ger Capt .. Smith, at Seinebredderne og 0erne ere endnu skj0n
~ere. Jeg. :r i fortrceffeligt Hum0r, fuld af Forventning og poe
tJ~k Elast1c1tet, der paa S0en, med Colorit af denne i oprnrt 
Tilstand, har fundet Uclvej i et langt Poem (the Farewell) rste 
c!1anson af Poemet the world ou le voyage. Her er noget af det 
l~ngva fr~nca, hvormed jeg behjcelper mig. Men kunde jeg Engelsk, 
til. at sknve, hvor jeg skulde leve som en Herremand. 3 Juli. 
M1t Pas maatte, mod et Gjenpas, rejse til London, for jeg torde 
~~tte .F od i dette frie Land; men jeg faaer det paa Tirsclag 
igJen 1 Portsmouth, hvorfra jeg gaaer til Havre. I Mellemtiden 

1
) Randbem<erkn, af H. \V.: "Rimet - skrevet paa et Par Dage.» 
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vil jeg gjennemspadsere 0en Wight. Southampton er en clejlig 
By; iscer the High street er meg·et gfonrende. De skj01me italiensk
bygg·ecle Huse forskj0nnes overalt med Altaner, besatte med 
Blomster. Idag·, S0ndag, har jeg bes0gt Kirkerne, men af den 
anglikanske Guclstjeneste h0ver kun Sangen mig·. Den udfores 
af Cantorer med mang·e Smaab0rn under sig. Alt er elegant i 
h0jeste Maacle. Men hvor skj0n den Verden er, som Men1:ieskene 
her have skabt, saa er clog Gucls i Omegnen enclnu skj01111ere, 
med alle clisse uhyre Egetrceer paa de dejliggr0nne Sletter og 
Smaah0je og Parker, gjennemskaarne af levencle Gjcerder. Jeg tog 
en temmelig lang Spaclseertour ig·aar, hvorpaa jeg botaniserecle. 
Jeg fanclt ikke mange Frugttrceer, men clesflere, for mange andre, 
og H0h0sten i Gang. Svinene ere som vore med opstaaencle 0ren, 
Hestene enten meget smaa eller uhyre store. B011clerne brug·e 
.!Esler. Hvedeagrene ere magel0se, men Havreag·rene ikke saa. 
Hele Staden oplyses af Gas, hvilket ogsaa, fra samme Kilcle, 
medcleles til Kirkerne, Tavernerne og Boclerne. Dyrt er her i 
h0jeste Maacle. For et Par Skoe maatte jeg g·ive 14 Sh. clet 
er r4 Gange 36 Skilling. Engelskmcenclene ere l10flige vakkre 
Folk, men iscer B0rnene ere dejlige. Jeg var ikke det minclste 
s0syg - -

Paris r6de Juli r83r. Her mellem clisse forbausencle Paladser, 
Templer, Colonner, Monumenter af gigantisk Form, over al Maacle 
g·limrende Boutiker, flere roo,ooo cler ilencle, krydsende, skrigende, 
pyntede eller smudsig·e Mennesker af clet forskjellig·ste U dseencle, 
har jeg nu vceret i ro Dage, og agter at forlade alt clette Nye 
og bestandig Nye forst efter de 3 Dages Fest, 3ote Juli, for, over 
Havre, at retournere. Fra Havre tog jeg med Diligencen for 25 
Frank ti! Paris, hvortil et Jevnd0gn gik med. Var England 
smukt, saa maa jeg clog tilstaae, at Frankrig er skj0nnere paa 
de fleste Stecler, ja ncesten overalt. Dalene vecl Havre, Honfleur 
og Rouen ere. saaledes magel0se og langt over hvad 0en Wight 
har at vise, og hvad en Inclbilclningskraft kan skabe sig. Nor
mandies Skj0nhed bestaar i det Afvexlende, som England synes 
at mangle ; men disse Afvexlinger komme af, at clet er ikke uden 
Bjerge. De Stcecler, jeg saae i England, vare derimod nycleligere 
og· smagfulclere encl de franske. Jeg steeg af i Hotel du Havre, 
hvor Heiberg boer. Jeg fandt ham gaaende i Barnclommen. Men 
siden 3 Dage boer jeg i Hotel du .Nord, Rue des Fossees de St. 
Victor, to Huse fra en Landsmand, Student Mohn fra Bergen, 
cler ligger her for at stuclere de orientalske Sprog·. - - Det jeg 
har seet er: r) Versailles og· 2) Trianon. I Versailles er alt vel 
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veclligeholclt af den forbausencle Pragt, endskj0nclt clet har staaet 
ubeboet lcenge. Trianon ligger ganske ncer, i Haven saagocltsom. 
3) St. Cloud (ikke inclvenclig, da H. M. er der). 4) Louvre med 
den ber0mte Colonnade og· JVIaleriegalleriet! ! 5) Tuillerierne med 
Have. 6) Pantheon, halvseet kun, da det repareres ti! Festen. 
Det lig·ger ncer mit Logis. 7) Det store Bibliothek, hvor iblanclt 
andet nog·le g·igantiske Glober samt en stor .Mcengcle Antiker af 
alle Sorter, fra den plumpe bernmte Zodiacus, der er tag·et ucl af 
Isis's Tempel i /Egypten, til de mangfoldigste fineste Gemmer. 
8) Bibliotheket St. Genevieva, hvor jeg saae Rom paa et stort 
Borel af Huse af Pap. 9) Mange Kirker, hvor jeg har seet katholske 
Bryllups- og· Liigceremonier. ro) Yardi1t des pla11tes, eller den 
store botaniske Have med Naturalmuseet og Menag·eriet. Jeg har 
seet nok af L0ver, Kongetigre, Giraffen, Hycener, Struclse, Zebrar, 
Elefanter, Slanger osv. r r) Kongen, Dronningen og Mademoiselle, 
kj0rende i Pragteqvipager, med Laqvaier i antikt rgclt Fl0iels
Costume og hvidpudrede. r2) Den r4cle Juli et Opl0b paa 
Bastillepladsen. P0belen vilde plante et Frihedstrce paa clenne 
Plads, da det var Aarsdagen efter dens Incltagelse. Regjering·en 
havde i Proklamationer aclvaret clerimocl, cla Dagen skulde fej res 
med de 3 i Slutningen af Maaneden, Alt vrimlede paa Gaden -
Vinduerne vare fulde --- hist og her tykkere Stimler med en 
Skriger eller Taler ganske imidten. Garnisonen med Lobau i 
Spidsen samt N ationalgarclen paa Benene. Mohn og jeg· sad i et 
Caffehus paa Bastillepladsen, hvor iscer Stimmelen var stor, da 
udenfor Huset en saadan Prcedikant rejser sig op paa Rcekvcerket, 
lcesende h0it en Brochure. Snart 10d clet : contimtez I continuez I 
til ham, eller, da Linjetropper marcherecle for bi: vive la ligne ! 
hvilket raabtes for at vinde Linjetropperne imocl Nationalgarclen, 
der er den stcerkeste Capsun paa de rovgjerrige Sansculotter. 
Med eet raabte Tusinder af Munde: le moucltard ! le mouclzard I 
a l'eau! a l'eau! Folket troede at have opdaget en Spion inde 
i Caffehuset. Man retirerecle hvor man kuncle for at slippe ucl; 
men det var ikke godt; thi vilde brune Karle stode truende uden
for, for at gribe Spionen. Ingen af de i Caffehuset vcerencle var 
sikker paa ej at blive holclt for Spionen og s011derrevet, Mairen 
kom i sin sorte Uniform med trefarvet Skjcerf, og· bad Gjcesterne 
forlade Caffehuset, cler skulde lukkes. Mohn og jeg gik til 
Dgren, men neppe aabnecles den paa Glyt af den skrigende 
Vertinde, for to Karle grebe med rasencle Gebcerder efter os. 
Mohn rev sig med M0je 10s. Vi slap incl i Fcelden igjen, be
klagede os for Mairen, at vi hverken kunde blive eller gaae. Han 
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lod Nationalgarden komme, og nu slap vi veek uden andet Tab 
end at man rev Skjodet af Mohns Frak, og en rod Nellik, der 
skal veere et forhadt Tegn, som en Sansculot lob hen for at rive 
af min Vest. Flere skulle veere saarede og et Par dreebte. Her 
ulmer en Revolution, som man almindelig siger og uden Sky. 
Ministeriet er meget inpopuleert. - Iclag gaaer jeg til Delavigne 
og De la Fayette, som jeg venter hjemkommen fra Landet, samt i 
en Synagoge og til Gobelins. J eg har veeret paa Theatre Frarn;;ais(! !) 
samt paa Th. de Moliere, hvor jeg saae Tartufe. Paris er langt
fra saa opfyldt med Forfcengelighed og Fif som dets Copier. 
Man er meget ugeneret her. 

Havre de Grace l2te Aug. 183I. -- - Alt er gaaet vel. Jeg 
er frisk og rask, men leenges hjem, skjondt Erindringen om de 
forclomte Processer er uadskillelig fra den om Hjemmet. - -
Sidste Dag i Paris var jeg Gjest hos Grev Lovenhjelm -». 

Han kom over Arenclal og Nees Jernveerk, hvor ban opholclt 
sig· nogle Dage, tilbage til Eidsvold, og medbragte fra denne Reise 
et Heefte Pennetegninger. 

1832 
troede Student vVelhaven ved sit Skrift: «H. \i\Tergelands 
Digtekunst og· Polemilo> at tilintetgjore ham som Digter og Men
neske. 1833 blev dette Skrift besvaret. 

I dette Aar foretog ban en Fodreise i Selskab med en engelsk 
Literat Pope over Hedemarken, Guldbrandsclalen og Sogn til 
Bergen. Han optog da mange norske Prospecter, hvoraf en Deel 
bleve lithograferecle hos. Winther. 1) 

1832 udgav W-: 
I. Om Smag og Behag man ikke disputere, et Somdetbehager-

eder af Siful-Sifadda. 
2. Ceesaris et Digt af H. vV. skrevet l 83 I. 
3. Blaamyra, Ballade for osterdalske Jeegerkorps. 
4. Elleve Folkeviser, med historiske Anmeerkninger. 
5. I Manuskript haves: «Deus ex 11tachi1ta eller V eek, I usle 

Comeclianter, stor original Opera-Vaudeville af Ole Halvorsen 
Skovset, Skolemester, >.' Det er nogle faa Blade med en 
Caricatur-Tegning om Politiken i Europa paa den Tic!. 

1833 

I. holdt han Talen ved Afsloringen af C. Kroghs Minde l7c1e 
Mai. Den blev trykt samme Aar. Nogle Aar senere blev 

1) «Hedemarken» er overstl'0get med Blyant og det sidste Punktum er indcirklet. 
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clenne Scene, Talen og· Taleren beskreven i en Kjobenhavnsk 
Roman, l 8 39. 1) 

2. Og sin Forsvarstale i Gardemoesagen for Hojesteret, hvilken 
Tale nok ikke kom ud i Trykken. 

3. Da udkom ogsaa Digte, anden Ring·, hvori dog ikke er 
indtag·en aclskillig·e Lejlighecls-V ers, saasom i Anleclning af 
Conrector Auberts Dod, ikke heller bans talrige Epi
g-rammer. 

4. Kristsincl i Lanclfarsot, en Preecliken. 
Han preedikecle ti! Dimis for et stort Auditorium og fik for 

samme Lauclab. 
Ligesaa tog han Examen i Katechisering-. 2) 

For Kroghstalen, Talen i Hojesteret og Dimispreekenen3) blev 
han meget komplimenteret og populeer. 

«23cle Sept.: Jeg lever af Hestekjoclet i clenne Tic!. I Aften 
skal vVang .. spise Beef cleraf hos mig. . . . Jeg vilde nok 
have mere Hestekjocl. »4) 

1834 

uclkom For Almuen 7cle og 8cle Heefte, incleholclencle: · 

Norges Historie ISte Deel. } Det[te] Skrift oplagt paa 
N orges Historie 2clen Deel. ny af vVinther. 5) 

Tale ved en Borgerfest i Eiclsvoll til Feeclrenes Minde. 6) 

I Statsborgereu et Digt med Titel : Den graa Kappe af Siful. 
Og i den Frimoclige: Liigvers over Carl Munch. 

Han sogte nu og i de folg·encle Aar flere smaae Kale!. 7) 

Altic! forgjeeves. Dahan meerkecle, at han intet Haab kuncle gjore 
sig i den Rett1ing, vilcle han aabne sig en ny Carriere vecl at 
leegge sig paa lVIedicin og Chirurgie, men veclblev imicllerticl 
clog at soge gejstlige Embecler og at preedike i Kirkerne i Byen. 
Regjeringen erkjendte vel H. vV.s Fortjenester, men ~agde, at 

1) Dette er med Blyant indcirklet. 
2) Disse Sretninger ere af H. ·w. forandrede til: «Samme Aar prrekede han til 

Dimis og tog Examen i Katechisering.> 
3) Med Blyant er tilfoiet af H. W.: <der fulgte Slag i Slag.» 
") Hele denne Passus , er overstl'0get med Blyant. 
5) Af H. W. rettet til: «Af dette Skrift et Udtog paany af Winther, hos hvem 

ogsaa et Omrids af Verdenshistorien er udkommet.» 
0) Af H. vV. er tilfoiet: «Han lod siden denne Fest holde i Studentersamfundet." 
7) Her stod oprindelig: «Saasom Nresodden, Alten-Talvig, T0nsbergs Katechet

Embede», men disse Orel ere atter uclstl'0get (med Blrek). 
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formedelst den mod ham gjorte Paastand i den Praemske Sag 
kunde man ikke beforclre; og saaledes havcle han for sin Godhed 
i at antage sig· de Forurettecle ingen anclen Lon encl sin Fremticl 
tilintetgjort. I 1834 skrev han: «Jeg· driver med Klem paa 
Botaniken og· l~ser intet anclet encl hvacl cler anr0rer Meclicinen, 
mit N 0danker, som jeg faaer kaste ucl, om slemt V ejr tiltager. 
Giel cler saa om et Par Aar br0c1 ucl en Krig mellem . Frankrig 
og 0sten, saa kuncle jeg· maaskee faa stuclere Chirurgien i Hotel 
Dieu. Til min nye metier beh0ver jeg et chirurgisk Bestik. » 1) 

1835 
uclkom: 2) 

I. Hans Dimispr~ken 1833 tilligemecl en anclen Pr~cliken holclt 
3clie S0nc1. i Adv. 1834. 

2. Tale i Stuclentersamfunclet l 7cle Mai. 
3. Barnemorclersken, S0rg·espil i 4 Acter. 
4. Meclicinerens Kj~reste. Eri Sang. 
5. De siclste Kloge, Farce af Siful-Sifaclcla. 
6. Den incliske Cholera, Drama af H. \i\T. 
7. Papeg0jen, et Fastelavnsriis af Siful-Sifadcla. 
8. Commentar til Papeg0jen. 

Ogsaa i Aar stuclerecle han flittig· Meclicinen og Professorernes 
Forel~sning·er over samme. Prof. Blytt l~ste privat og gratis 
Botanik med ham. 3) 

I clette Aar var clet og, at han anlagde Bogsamlinger for 
Patienterne paa Rig·shospitalet, for Arresterne og· for Hovecl
vagterne. 

I October havde han en lang· og meget naadig Audience hos H. JVL 
Kongen i Statssecret~r Dues Overv~relse som Tolk, i hvilken 
han dog· s0gte saa meget som mueligt at hj~lpe sig selv med 
clet Franske. Et Par Repliker af den lange Samtale fortjener at 
anfores. \i\Tergl svarecle: ce n'est pas ma plus grande .faute qtte 
}'aye une tete, mais que j'aye Ult coeur. Hvorpaa Kongen livlig 

1) Brevets Indhold er overstrnget med Blyant. 
2

) Rancibemrerkning af N. vV.: <Var det ikke i dette Aar, at «Veslebrunens 
Tale» ( som jeg ikke besidder) udkom; og at det Stykke : om Maadehold i 
Dyd samt alle Ep.igrammerne om Gabestokken i Moss, m. m. stod i Morgen
bladene ?» Disse Bemrerkn. er overstrnget med Blyant og H .. vV. har skrevet 
nedenunder "N ei >>. 

3) Dette Punktum er overstreget med Blyant og det nreste er af H. vV. for
andret derhen: «Under sit medicinske Studium anlagde han Bogsaml. osv.>> 
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svarecle : Gui, je crois bien, mais la raison doz't conduire le coeur. 
Da \i\T- hertil udbrod: Git Sire, point du tout toujours ! gjensvarecle 
Kongen hurtig smilencle og tilfrecls: c'est Juste, J1fonsieur H7-, tres 
juste, aucmze grmzde action saus passioJt ! med mere. 

I Blaclet Statsborgeren, som Krigsraacl Flor nu recligerecle, 
skrev han: Humanitet og· anclre Stykker. i) 

1836. 

Skrifter uclgivne: 
r. Nogle Orel fra Pr~clikestolen af H. Vl. Vakkre. 
2. Norge 1800 og 1836, 17cle Mai-Farce af Sif.-Sif. 
3. Flyveblacle for Menigmancl. 
4. N og·le Viser og· Lejlig·heclsvers; aclskillig·e Poesier i Maanecls

skriftet Bieu; Svar paa et Angreb i Den Constitutionclle; et 
Vers paa den i Christiania st0bte Storklokke til Christians
sancls Domkirke. 2) V erset ,til St[ atsraacl] Colletti Anleclning af 
hans Afskecl. 

Enclnu veclblev han sine meclicinske Studier, og Joel sig 
examinere paa Latin i Therapie m. v. paa Examinatorierne. 

I clette Aar blev han ansat som Amanuensis ved Universi
tetsbibliotheket, og· arbejclede cler i Forstningen uclen Gage; thi 
han torstecle efter en fast Virksomhecl, 3) og s0rgeligt var clet, 
at saamegen Kraft og Gavnelyst blev ubenyttet af Staten. 

Han gav Icleen til Eiclsvolcls-Monumentet, som senere blev 
til den endelig·e Bestemmelse, at kj0be Huset paa E. Jernv~rk, 
lwor Constitutionen blev til. Det var i Mai Maanecl clette Aar, 
at han foranlecligede, at en Comittee bestaaencle af l 5 h~clerlige 
M~ncl kom 4) sammen hos ham, for at virke til Ideens Uclforelse. 
Den blev omfattet med alminclelig Interesse, og Planen forelagt 
det cla forsamlecle Storthing. 

Den clanske Digter Hjorth skrev' i denne Ticl til sin her
v~rencle Broder: «Hils vVerg. han er et loclclent Genie, men som 
maa klippes, kj~1mnes og l~re Mores. Hils ham saal~ng·e, til 
jeg kan skrive ham til og sencle ham min Grammatik. >> 5) 

1) Ordene «som Krigsraad Flor nu redigerede» er overstreget med Blyant og 
efter «Stykker» er af H. W. tilfoiet: «il1bldt. «Maadehold i Dyd» (I 1833 og 

1834).» 
2) Ordene <et Vers» til og med <Domkirke» ere indcirklede med Blyant. 
3) De 7 sidste Ord ere overstregne med Blyant. 
lo) H. W. har vedfoiet med Blyant <paa hans Indbydelse». 
5) Hele denne Passus er overstreget med Blyant, isrer Ordet «Digter». 
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Han n0d paa denne Tid en stor Popularitet, kom i Forbin
delse med de meest udmcerkede lVIcend i Hovedstaden og modtog 
mange Beviser paa Yndest og Agtelse af dem. Den l7de Mai, 
efterat en afhans Farcer var spillet i Studentersamfundet, - nemlig 
den ovenanforte « 1800-1836», som han siger blev improviseret til
sengs, cla han laae af F orkj0lelse et Par Dage 1) -- begav Studenterne 
sig til Hotel du Nord i Procession for at bringe Storthinget et 
Vivat. Efter Anmodning afStuclenterne tiltalte vV--cl'Hrr. Storthings
mcencl, der vare komne ud og havde besat Trappen ucl ti! Gaden 
eller viste sig i Vincluerne. Derpaa et Vivat for Storthinget. 
Capt. Foss traadte frem og udbragte et Hurra for Studenter
samfundet. vV- foreslog· et Hurra for det norske Folk, som tord
nencle udfortes af begge Parter. Derpaa kom fra Storthings
mcenclene: Hurra for H. vV. og flere af de meest uclmcerkede 
iblanclt dem rakte ham Haanden og· udbad sig hans V enskab. 
«Alt glemt i clette Haancltrylo>, sagde han til Capt. F-. Derpaa 
torclnende Bravo og Hurra af Storthingsmcencl, Studenter og 
Publikum. See i Jlforgenbladet 1836 No. 140 mere herom. 

Fra den skotske Literat Hutchinson fik han et smigrende 
Brev tilligemecl Burns Digte. Selv den senere saa ber0mte Leh
man fra Kj0benhavn, en af elem dernecle, der efter vVelh- Inspi
ration havde angrebet H. vV-, gjorde ham nu ved sin Ncervcerelse 
i Christiania en Visit. 2) 

Som Amanuensis fik han af Overbibliothekaren Attest om 
den st0rste N 0jagtighed og Flid og· derfor Anbefaling til at be
holde Posten. Det samme gode Vidnesbyrd gjorde han sig for
tjent til, saalcenge han vedblev denne Livsstilling; ligesom han og 
i sin senere Stilling som Bureauchef og· Archivar har vist samme 
uafbrudte Arbejdsomhed, Punktlighed og Orden i Embedsforelsen, 
og saaledes givet alle et Dementi, som troede ham uskikket til 
Em bedsforretninger. 

Atter Strid med Den Constitutionelle, besvaret i Jl!forgenbladet. 3) 

Zum Streit bin iclz geboren, siger han. Det rasende Angreb paa 

1) Ordene «kom i Forbindelse» til og med «af dem» samt «nemlig den» til og 
med «et Par Dage" ere overstregne med Blyant. 

2
) De to sidste Punktumer ere overstregne med Blyant. 

3) Ranclbemrerkning af N. \/If,: «I Slutningen af clette Aar, under Rigsretten, 
redigerecle han Jlforgmb!adets Storthings-Efterretninger». Bemrerkningen er 
overstreget med Blyant. 
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ham i Den Constitutionelle var for Flyveblaclene og hans Andee! 
Statsborgeren. 1) 

1837. 

Skrifter udgivne: 
l. Kong· Carl J ohans Historie, liclen l 21110. 
2. Stockholmsfareren, Syttende-lVIai-Stykke af Siful-Sifaclda. 
3. Stockholmsfareren No. 2, Opera i 3 Acter af Siful-Sifadda. 
4. Hytten eller Christian den anclens Afrejse fra Norge. National

historisk Drama af H. \i\T. 2) 

5. Campbellerne eller den hjemkomne S011, Syng·estykke i 2 
Acter af H. Yfl.T. 

Campbellerfejclen er i friskt Minde, og Minclet clerom er des
uden bevaret i en eg·en Brochure, som udkom clerom. 

1838. 
Skrifter : a) 

l) Den forste Gang. Prolog· ti! Campbellerne. 
2. Christiania. Epilog ti! Campbellerne. 
3. Flere erotiske Smaacligte. Disse ere skrevne i Anledning af 

fattet Kjcerlighecl ti! hans nu vcerencle Kone, og n0de, 
som Digte af sand Beg·ejstring·, almindeligt Bifald, baade i 
Danmark og· her. 

4. Et Digt i Anleclning af Kongens Ankomst ti! Christiania 
den 21de Dec. 1838, «Skjaldens Sym, oversat paa Svensk 
af Biskop Agarclh i Carlstad, og roest i udenlandske Blade. 
See Si1c11ska ll!finerva 1839, No. 16. See Rigstidenden 1838. 
Sv. ll!fi11. siger: «dess poetiska varde satter det i bredd med 
Victor Hugos basta l;wiska poemer. » 4) 

') Her har H. vV. med Blyant tilfoiet: «cl er liclt efter liclt og tilfrelcligviis var 
gleden ham incl paa Skulclrene. Forlreggeren fik ham nemlig, cla Bladet var 
styresl0st, til at redigere clet ene No. efter clet andet, incltil han omsicler blev 
hrengende clervecl. Venner, som siclen droge sig bort, opmuntrecle ham ogsaa 
til dette daarlige Skriclt. Han vilde ikke, at Lanclets eneste Oppositionsblad 

skulcle gaa under, skj0ndt han vilde have clet forbedret » 

2) Ranclbemrerkn. af N. IV.: «Ska! vrere bleven opfort i Trondhjem af Maysons 

Skuespillertrop < ; her er med Blyant tilfoiet et Sp0rgsmaalstegn. 

3) Ved Opregningen af disse Skrifter har N. W. i Margen tilfoiet: «Dudelsak
kassen?>i, hvorefter folger med H. \llf.s Haand: «Veed ikke, hvad det ska! 

betyde.» 

4) H. vV. har med Blyant anmrerket: «Kongen blev opmrerksom derpaa». 
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Af Provenuet af Beneficen for Campbellerne kjobte han sig 
et lidet Landhuus under Egeberg·et, hvor han for Fremticlen 
agtecle at boe. 

Nu 30 Aar gammel, og· hceftig· attraaencle Forbinclelse med den 
Elskecle og Embecle, sogte han clet lille N annestacl Capellanie; 
det siclste af alle de gejstlig·e Embccler, bvorom ban sin Tic! 
forgjceves bar solliciteret. 

1839. 
Skrifter: 

I. For Almuen, 9cle Hcefte: L<.~scbog for Almue-Ungclomrnen, 
anclct Oplag. 

2. Selskabet Kringla eller norske Almacks, Farce af Siful-
Sifaclcla. Nyt Oplag 1840. Opfort paa Christiansancls 
Theater. 

3. Den Constitutionelle, Nissespil af ditto. 
4. Vinterblornster i Bnrnekamrneret. 
5. Samling af Sangc og Digte for den norske S0mancl, uclgiven 

af H. vV. Hvori en Deel originalt. 
6. Nogle Vers til gocle Confirmationsb0rn og deres Forcelclre. 
7. Oversat clet franske Stykke: Det ubekjenclte lVIestervcerk. 
8. Nogle Gacleviser 1) og smaae Digte, saasom Lad-Hans m. m. 
9. Blaclet for Arbejclsklassen, 3clie Oplag. 

IO. S0cacletterne i Land. Vaudeville. Utrykt. 2) 
Det lille N annestacl Capellanie, som ban s0gte, fik han 

ikke heller. Hans Fienders Cabaler imod ham vare for stcerke. 
Bonnevie, den Tic! Expeclitions-Secretcer i Kirked. var endog saa 
grov at vcere gTov imod ham i Contoret. 3) Men nu i Marts 
Maanecl 1839 tillagcle H. lVI. Kongen, som da var i Byen, ham 
naacligst af sin egen Casse 200 Specier i Pension, som han fol
gencle Aar for0gecle til 300.4) Denned var H. vV. mere tilfreds 
end om han havde faaet Capellaniet. Han takkecle H. M. med 
Tilfojencle, at han ved at arbejde for Oplysningen vilcle s0ge at 
betale Land et Hs. Majestcets V elgjerning. Med denne Pension i 

1) H. vV. har indskudt: «S0mands·Opsange» 
2) Som No. I I er af N. vV i Margen tilfoiet, men atter udstr0get med Blrek: «Af Smaa

digte fortjener isrer at udmrerkes Champagnersangen paa Kongens Geburtsdag.• 
3

) Ordene «Hans Fjender> ti! og med «Contoret» er overstreget med Blyant. 
4

) Dette er af H. vV. med Blyant rettet derhen: «200 Specier i 2 Aars Pension, 
som han for de folgende 2 Aar fonigede ti! 300, hvorhos han gav ham Haab 
om Befordring efter de forste 2 Aar.> 

Forening med bans Gag·e som Amanuensis, tilsammcn omtrent 
400 Sp., vovecle han at holcle Bryllup med sin Forlovecle; som 
foregik i April lVIaanecl. - Denne lille Forbedring· i bans Kaar 
satte hans Fjencler n at u r l i g vii s i Harnisk, · og· u n at u r l i g vii s 
bans radikale Venner ogsaa; thi clisse havcle ventet, at han vilcle 
have ckJet for Fceclrelanclet i en Renclesteen. 

For clette Gratiale skjcenkecles ham, havcle han allerecle be
gynclt sit Fattig· man cl s b 1 a cl, ') eller som clet siclen becltc sit 
Blad for Arb e j cl s k I ass c n ; og clet er siclcn uafbrudt bleven 
fortsat, uclen at han har nogct Honorar eller en Skillings Incltcegt 
cleraf. Dets Nytte og Roesvcerclighccl er erkjendt. 

I clette Aar tcenkte han paa at holcle Forelcesninger over 
Culturhistorien. Han holdt og· virkelig en Pr0veforelcesning cler
over i Studcntersamfunclet, med Bifalcl, siger man. 

Han begynclte og· at skrive paa en Culturhistorie, 1m;n clette 
Arbejde er ikke bleven fulclfort. 

V eel Aclvokat S0renscn, der an tog clet som eget, inclgav han 
til Storthinget2) Forslag til Foranclring· i Gruncllovens 9 2 om 
J0clerne. 

1840. 
Skrifter: 

r. Spaniolen, ny, gjennemseet U clgave. 
2. Lyv ikke eller Dompapen, Fugle- og Blomsterstykke af 

Siful-Sif. 
3. Verden tilhorer os Jurister, clramatisk Eventyr af Sif.-Sif. 
4. Van Huysums Blomsterstykke. En Buket fra H. vV. til 

Frederika Bremer. 
5. Vorel Lys ! Cantate vecl H0iticl. Kirken i Anlecln. Bog-

tr[ykkerkunstens) Opfinclelse. 
6. Skaalsange vecl samme Secularfest. 
7. Blaclet for Arbejclsklassen, fortsat. 
8. Overscettelse af clet svenske Skrift om Straf og Straffe

anstalter, med et Anhang af Bemcerkninger af H. \V. Denne 
Overscettelse er igjen i 1842 bleven oversat paa Hollanclsk 
af Aclvokat Lipman. 

9. Aclskillige Lejligheclsvers i Bladene, hvoraf bemcerkes clet 
vakkre i forste Nummer af Tensbergs ll!ferkur, og Cham
pagnersangen til Kongens Geburtsclag. 

1
) Dette er af H. W. med Blyant rettet derhen: "Han begyndte nu sit Fattig

mandsblad,» 
2

) I-I. vV. har med Blyant inclskudt: «motiveret» 



r o. « V enetianerne », Drama i 4 Acter, opfort, ikke udkommen 
i Trykken. 1) 

Af en Boghandler i Kiel blev han proponeret at skrive for 
ham en Den norske Constitutionshistorie. Han modtog 
Forslaget; men da det befandtes at have for store Vanskelig
hecler at va:re saa langt fra sin Forla:gger, fik Guldb[erg] & 
Dzwon[kowski] Forlaget paa dette Skrift. 

I clette Aar blev han beskikket ti! Bureauchef og Bestyrer 
af Rigs-Archivet. 

Den engelske Literatus Latham, som for nogle Aar tilbage 
var i N org·e, uclgav i Aar en « Voyage in JllorzvaJ' » i 2 Bind, 
clediceret Daa og H. Vv ergelancl, og offrer i dette om !0st og 
fast pluddrende V a:rk Henrik \tVergeland et heelt Capitel, «for lie 
is a man of gmius, a good fellow aud my frimd. » 

1841. 
Skrifter: 

r. Svalen, et Skja:rsommennorgens-Eventyr for 1VI0dre, som 
have mistet Born. 

2. Indla:g· i J 0desag·en ti! U nderst0ttelse for F orslaget om Op-
ha:velse af Grundl.s § 2 sidste Passus. 

3. For Arbejdsklassen, fortsat. 
4. Norges Constitutionshistorie, rste Ha:fte. 
5. Adskillig·e Lejlighedsvers og Sange for Asylb0rnene. -

«Mig selv» - i Tidm. 
6. Engelsk Salt, Farce af Siful-Sifadda. 
7. Vina:gers Fjeld-Eventyr af Sif.-Sif. 

De sidste to Aristofaniske Pjecer motiveredes af Grandsker!:ns 
Angreb og Stiklerier paa H. V\T. for den kong·l. Pension han n0d 
og for hans Befordring· til Bureauchef; og de g'ave Anledning· til 
en ha:ftig· og lang Fejde i Deu Const., JJ!forgenbl., Addressetidenden 
og J'ntelli'gentssedlenze. Ja endog til Processer. «En i min Stil
ling, sagde han, · maa va:rge sig som Gou pen. Disse Dyster ere 
blot en Overg·ang, og jeg h0rer til de bedre Fiskesorter, som 
leve i skummende V and og ikke i stille Damme.» 2) 

') H. vV. har rettet «ikke» til «men forst mn. 
2) Randbem£erkn. af N. vV.: «Svemka Jltinerva 1839, No. 16 siger i Anled

ning af hans Digt til Kongen (Skjaldens Syn) 1838: H. TV. ti!!iOr Opposi
tione11 i 1\Torge. 1l£an imer latt, att def i11galu11da innebar e tt a.f.f all fran 
hans ji·ia asigter, utan ti!!kan11agifwer, att !tan anser sig ratt wal med dem 
kmma .forena den mest wtliusiastiska kar!ek .for IS:o111mge11 etc, ll 

r ,. 
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1842. 

Skrifter: 
I. Langeleiken, en Krands af Digtninger D0lemaal af H. \t\T. 
2. Ole Haagenstad skildret af H. W. 
3. J0den. Ni blomstrende Torneqviste. 
4. Norges Constitutions Historie, andet Ha:fte. 
5. Kunsthandler Schmahrs Proces mod Kunstdommer Homan. 
6. Forsoningen, et fantastisk Digt af Schmahr. 
7. J 0desagen i det norske Storthing·. 
8. Flere Viser, 1) Lejlighedsvers og Opsatser i Bladene. Vise 

om Syne-Martha, Oversa:ttelse af Nicanders «Napoleon paa 
St. Helena». Sognefjorden i C.sandsposfen. Bordkjorer
opstanden i samme Blad. 

IO. Lofthuus' s Historie i Csandsposten. 
No. 7 gav Anledning ti! atter en Kamp med Den Constitu

tio1zcllc, i hvilket Blad en Recensent (Redact0ren A. Munch) havde 
igjen ubefojet nedsat hans Va:rd som historisk Forfatter oo- til-b 

med angrebet hans Personlighed. 
H. \l\Terg. skja:nkede Asylet paa Gmnland en Christus-Statue, 

som velsigner Bornene, i Gibs; den stilledes i en Nische og blev 
afda:kket ved en Fest og Examen. 2) 

:j: 

Det er denne fremragencle Caracteer, som qvalificeres Car a c
te er 10 s af et Parti, der i Henseencle til Caracteer er nivelleret, 
liig Brikkerne paa et Dambra:t. 

* :}: * 
H. \t\T. er enclnu den samme, som han viste sig vecl sin Frem

tra:den i 1827. Denne Nordenvind er ikke sprungen om, men 
bla:ser sagtere. 

Det er et overorclentlig sangvinsk Temperament, som attake
rede alt hvacl cler syntes latterligt eller slet, med Ilcl og Flammer, 
uden Hensyn ti! Forholcl eller F0lger, uclen alle Hensyn. Men 
et Skridt im0de, en uclrakt Haancl, en Stavelse af Velvillje var 
nok ti! at forsone ham. 

1) H. W. har med Blyant indskudt: «B01·ne- og Asylsange». 
2) Vee! dette Punktum, som er •Jverstreget med Blyant, staar i Margen med N. vV.s 

Haand: «Det var nok i 1841>. 

Vidar 1889. 50 
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I hele hans offentlige Carriere. i r 5 Aar har lagt i Kamp (sic!). 
Hans Fjender have arbejdet paa at tilintetgjore ham, i liten:er 
og borgerlig Henseende. 1) - Af den l\fasse af Skrifter, han har 
produceret. har han hostet liden eller ingen pecunicer Fordeel, 
men tusinde _!Ergrelser. J\Ien hans Kraft og J\Tod er derfor ikke 
kncekket. Han vil triumfere over sine A vindsmcend. 

Han har modtaget mange Agtelses-Beviser af udmcerkede 
Personligheder baade i og udenfor Landet. Presenter og hced
rende Tilskrivelser. - Dr. Steinheims Ha:dersvers til ham i de 
tydske Blade, sat i l\fusik i Carlsruhe. 

Cfr. «Retfcerdig Bed0mmelse» 1833. 
Critische Blatter der Borsmlzalle, Hamburg. rnde Oct. 183L 
Eos, Lit.terartidning. r839. No. 96. 
Ovenciterede No. af Si1. Jlfi71erva. 
Conversationslexicon. 

1) I Margen har I-I. \V. tilfoiet med Blyant: «NB. I Athemeum Troppisternes 

og Granskernes lumpne Adfrerd. Revancheredes Yed i 1843 at udnrevnes ti! 
Medlem af det kg!. norske Videnskabers Selskab i Thjem.i> - og lidt ne<len

for: «Bgd. Schw. & Hansen skjrenkede ham deres Venskab. » [Formod. 
Bjerregaard, Schwach og Maur. Hansen.] 
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