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Hore og adle
Landets og Lcrrdoms Venner!
lt hvad i sit Slags eier Fortrinlighed/ opvcrkker scedvanligen Beundring. Endog
de Færdigheder, hvorved Legemet formedelst gien
tagne Ovelser,. har vundet i Boielighed, Lethed,
Ziirlighed eller Styrke, uaar de have naaet eu
vis og ualmindelig Grad, sees ikke uden Bifald
og Velbehag. Men storre, sandere og mere grun
det Beundring opstaaer hos Tcrnkeren, naar han
stuer den ophoicde Siel udrustet med de herligste
TEvner, disse dyrkede med sielden Lårdom, og
forcrdlede ved Viisdom og Dyd. Det forlyster
og fryder tillige, fordi han foler da sin Artes
Vnrd, og seer hvad Mennestet kan blive.
»
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Jeg meener da, at intet ffionnere, intet
mere henrivende Skilderis kan fremsattes, end
det af en grundig Lard, som ved Lårdom er ble
vet viis, og ved Vüsdom har sogt og end mere
fundet Lyksalighed. Kunde jeg, mine Herrer,
i denne Stund opfylde Eders Forventning, da
blev det et saadant Billede, jeg fremstillede, naar
jeg formaacde rigtigen og med sande Farver at
male vor elffede Pråses, ven rut salige B. W.
Luxdorph, saaledes som han virkelig var; hans
udstrakte fast utrolige Lårdom, hans blide, vennehulde Folelser, hans ophoiede og ved agte
Christendom lyksalige Sindsforfatning. Men
til vardigen at afffildre en saadan Mand, maatte
jeg vare lard,' som han. Jeg maatte dertil have
noiere Kiendffab med Gratierne end det, jeg vel
har higet efter- men ikke har kur,net opnaae; kun
diste burde fore Penselen, naar deres Fortrolige
heldigen stal afbildes. Men fordi jeg fattes dette
Held, ffulde jeg derfor undflaae mig at folge
Eders Vink? ffulde jeg nagte mig selv den for
gelige Trost at underholde bedrovede Venner med
deres afdode Vens herlige Vard? der er dog i
det bittreste Tab, jeg veed ei selv hvilken Lettelse
i at overtanke Tabets Storhed. Og near jeg
ikkun udkaster nogle Trak til det ypperlige Skilderie,
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betie, venter jeg at finde Undskyldning hos Eder,
mine Herrer, i min Lydighed, og hos mig selv i
mit rorte og derhos af sand Hoiagtelse gicnnemtrcrngte Hiertes Hensigt. Om Ligheden er jeg
ikke bekymret.
Jeg har for mig den adle
Mands eget Udkast, draget med hans sanddrue
Pen, skiont svagt formedelst Mandens såregne
Beskedenhed a).
Vor Luxdorph b) var af adelig Byrd, -og
talte store Mand blant sine Fadre. Hans Fader,
Oberst Christian Luxdorph, var med i mangt et
Slag, og hans Farfader, Hr. Bolle Luxdorph,
havde ved megen Lårdom og paa vidtloftige Uden
landsreiser samlet Kundskab, saaledes udmarket
sig, at han kom i de vigtigste Embeder, blev adlet,
fik Dannebrog-Ordenen, og sendtes tilsidst som
Envoyé Extraordinaire til Stockholm, hvor han,
efter et sexaarigt Gesandtskab, dode. Morfade
ren, Conferentzraad Willum Worm, benne af
den norske Lovkyndighed saa fortjente Mand,
var en Son af den udodelige Ole Worm, den
lardeste Mand, vort Fadreneland nogensinde be
grad, om ikke Johannes Gram, og (jeg tor sige
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a) V. Carmina p. XI. feq. in præf.
i') Fod den 24 Jul. 1716.
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vet uden at fornærme de mange hellige Skygger)
om ikke, siger jeg, Joh. Gram og^vor Lurdorph
havde været vore Landsmænd.
Jeg nn forer denne Byrd blant vor Lurdovphs Fortrill, fordi han selv ansaae den saaledesr Ikke at han i en blind Hændelse ffulde
have fadt en utidig Stolthed, men fordi han erkiendte hvormeget disses Exempler hos ham havde
virket, hvor han tidlig havde brændt as Lyst at
træde i de ffionne Spor, og i dcm at findeVeien
til DLren. Ja naar Adelffab saaledes er, hvad
det bor være, en Spore til herlig Daad og kraftig
Anstrængelse, da troer ikke, I DLdelbaarne, at
Folket misunder eder det hævdede Fortrin, meget
mere velfigner det eders Stand, og ærer i Sonnerne de store Mænd, som kæmpede og tænkte for
dets Fædre. Men ffulde I glemme hvad I ffylde eders 2Et og henflumre i Uvirksomhed paa de
nedarvede Palmer, kan I da fortryde paa, at vi
medynksfulde ansee eders Ubetydelighed? og fful
de I dertil midt i den dorffe Blodhed ville af
tvinge os 2Erbodighed ved at fremvise de gamle
Skiolde, kan I undre Eder, at v» ækles?

Lux-
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Lurdorph bar neppe ti Aar gammel da
han mistede sm Fader; men saavidt et saadant
Tab kan erstattes, oprettede hans Moder det.
Forstandens Oplysning maatte hun betroe Frem
mede. Kun Valget af £ærmic var hende over
ladt. Og at det har varet heldigt, viser den
Hoiagtelse, vor Luxdorph sit kiv igiennem bar
for sin Ungdoms Leeder, Hr. Rordam, hvilken
hin, selv gammel, endog offentlig har bevidnet
mod denne som Olding a).
Moderen sparede intet i en saa vigtig Sag;
de to tredie Deele af hendes Indkomster anvendte
hnn til Sonnens llnderviisning og beholdt det
Overskydende for sig selv og de Fattige b). Hiertets Dannelse blev Maalet for hendes egen Om
sorg. Alt hvad Klogstab, Omhed, Formaning,
Opmuntring, Exempel formaner, anvendte hun;
isar sogte hun at vinde hans ganffe Fortrolighed,
og hvor inderlig denne maae have varet, kan stut
tes deraf, at saa ofte hall, endog i sit Lives Af
ten, saae med et taarefuldt Oie hen til sin Mo
ders Aste og velsignede den, fandt hall en Slags
Lindring og Trost i den Bevidsthed aldrig at have
A 4
fore
ra) Loc. cit pag. XTT.
b) Loe. cit. pag. XII.
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forebragt hende nogen Usandhed a). Saa om
hyggelig Moderen var, saa flittig og lcrrvilltg var
Sonnen. Neppe sexten Aar gammel er han alle
rede fuldkommen forbi redet til Universitetet,
hvorom han ved sin Indskrivelse aflagte de her
ligste Prover. Allevegne hvor nog t kan livres
er Luvdorph utrættelig. De to forste Aar besogte han daglig de academiste Forelcvsninger;
han havde ligesaa meget af Lydighed mod sin
Moder, som af egen Tilboielighed, valgt det juridiste Stuvmm; og han havde det Held, at han
tidlig fik Letlighed at indsamle de Kundskaber,
hvorefter han htgede. Han var atten Aar gammel,
da man fandt ham sindig nok og taus uof til at
vcvre Secreterer i det Danste Cancellie. Her
aabnedes for ham en herlig Skole. Ikke alle
ne kunde han nu giore sig bekiendt med dette vig
tige Collegies mangehaande betydelige Forret
ninger; men han fik derhos ogsaa Adgang til
Horeste Ret selv, hvor Cancelliets Sccreterere
vexelviis fore Protocollerne, og hvor glad var
ikke
s) Udi sit Testament striver ban: Kisten sñttes i min

Fardrene - Begravelse imellem min salig Moders og
salig Hustrues. Disse to <rdle Sicle erindrer jeg al
drig uden med taareblandet Glcrde. Animæ quales
neque candidiores terra tulit, neque queis devinctior
altera nobis.
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ikke Lurdovph tit denne Adgang? thi her er det,
om ellers nogensteds, at Lovenes rette Mening
og deres Anvendelse bor kunne tares.
Btant de Professorer, som paa den Tid
zirede vort Universitet, var den grundlardrGram
og den ubodelige Holberg; disses Raad brugte
han, og derefter lagde han den Plan til sine Stu
deringer, hvilken han siden saa vel udforte. Han
ind,'aae, og hvor sandt er det ikke? at de Gamle
havde opfundet og dyrket alle de Videnskaber,
som hore til at danne Smagen og forssionne bat
mennesselige Siel; at bc7 som Digtere, Talere,
Philosopher og Historiessrivere vare komne til
saadan Hvide, at de maassee undertiden kan
efterlignes; men aldrig overtreffes.
Disses
Skrivter blive da de Kiloer, hvoraf han ssal ose,
ved disse store Mynsteres flittige Låsning vil han
lcrre at tcenke og ssrive. Og siutdelig alle Omstceildigheder bidroge til at Planen kunde udfo
res og at den blev det. Thi alle de Hindringer,
som ligge andre imod i at gaae, om jeg saa maae
kalde det, denne rette Kongevei til LcrrdomS
Tempel, fandt her ikke Sted. Er det Mangel
paa Nan me? Luxdorph havde det herligste
Pund. Er det Uiyst hos den Unge? Luxdorph
A 5
tor-
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torstede efter Kundskab. Er det Fattigdom,
eller Foraldrenes Sparsomhed? Luxdovph eicr
det Fornodne og hans Moder gider gierne. Er
det Saon af smagfulde og duelige Vejledere?
her ere Holberger og Rostgaarder og Grammer.
Ja endog hans Temperament maatte bi
drage hertil. Han havde en vis Melancholic,
der giorde ham Landlevnet isår om Sommeren
til en Nodveudighed og gode Bogers Låsning
uundværlig a). Denne Legems Svaghed, der
lurer mod Sindets Roe, skaffede ham en dobbelt
Frende, mod hvilke stedse at vcrre paa Vagt, at
ikke den eene skulde vinde, naar den anden svcrkkcdes; nemlig lllyst til Livet eller Redsel for Doden. Den forste bestred han ved Naturens Be
tragtning, idelig Anstrengelse og Studering,
mod den sidste brugte han alle de Vaaben, Phi
losophien frembyder, men Seiren tiiffrev han
allene ben himmelske Religion, om hvis guddom
melige Oprindelse han daglig ovecbevistes og
fandt dens salige Trost; den blev det Anker han
holdt sig ved giennem alle Livets Storme; dette
flap han end rkke i Doven.

Saa
e) Carmino præf. p. XV.
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Saa oste derfor hans academiste Arbeider
og einige Forretninger tillode det, ilede han til
sin Fa-drenegaard Morup. Doden havde bero»
vet ham en elstet Moder, og nu vare de kiere Videnstaber det eneste hvortil hans Hierte hangte.
Dem beflittede han sig paa af al Krast. Her
laste han Alderdommens Mesterstykker, begrun
dede Verdens, isar Fadrenelandets Historie,
randsagede dets Oldsager, giennemg?ub!ede saavel den aldre som nyere Philosophie, grandstede
i Lovkyndighedens mange Deele, og giorde sig
bekiendt med de Nyeres Skrivter, hvilke han
laste alle i deres eget Sprog; thi han forstod dem
alle. Endog det gamle nordiste Sprog forstod
han; dette kraftfulde Sprog, som vore Brvdre
paa Island have arvet fra stolte Forfadre, og
som formedelst dets Vendinger, Bestemthed og
Skionhed sortiente at vare mcere udbredet a).
Sporger ikke, mine Herrer, hvorfra han fik Tid
til alt dette? For den Videlystne er Afveziing
Hvile.

Saaledes tilbragte Lnrdorph ti Aar af
sin forste Manddom i Musernes Omgang; elstet
af
a) Dm latinfle Oversættelse ved Kristni Saga er mecsi
af ham.

' ,
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af sine Naboer, yndet af sine Foresadte, omrin
get af glade og ved hans Forsorg lykkelige Ban
der; thi han paasaae, at ingen Ridefoged under
trykkede dem, at Ungdommen nod ttnderviisning, de Syge Pleje, de Fattige Understottelse,
Kionnet Vcssiermelse mod Forforerlle, og at Lo
vene handthavedes. Saa beretter han selv og
vi faste billig Tro til den beskedne Mands eget
Vidnesbyrd a).
Vel vare hans Indkomster ikke store; men
med Noisomhed dog tilstrækkelige. Han var lyk
kelig og nod Himlens Velsignelser med Taksigel
se. Men det er let at vare glad til Forsynet,
saalcenge det nedsmiler Held; naar derimod de
blide Udsigter hensvinde, naar det morkncs rundt
om os, da proves vor Tillid i Trængslerne; da
viser det sig om den er af det rette Slags forme
delst taalmodig Hengivenhed.
Saaledes blev
Luxdorph provet. Hans Gaard brander b);
de nysfyldte Lader blive et Rov for Luerne.
Hvad Ilden sparer, forderves tildeels eller bort
ranes. Een Times Adeleggelse har giort ham
fattig. Vel tiente han som Secreterer og siden
1738
a) Præf. ad Carmina p. XIV.
b) 1743-
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<738 fom Vice-Landsdommer, men han nod
derfor intet af Staten; han havde sogt fin Belonning i at Im og gavne. Uformuende til at
opbygge det Brandte, og bange for Gield, som
han ikke saae Middel til at betale, maae han sorlade sit ffionne, sit saa elffte Morup, og salge det
med Tab af alc sit til Panthaverens Betaling.
Denne Kummer bar han, som det sommer en
christelig Philosoph; ikke med en stoist Ligegyl
dighed, den Munden stundom taler om, men
Hiertet maaffee aldrig foler; men med christelig
Overgivelse i Guds Villie. Han erkiendte, at
Algodhed giver og tager med Viisdom; at Hier
tet saa let kan hange sig for fast ved Stovet, og
at ingenian vare Christi sande Discipel, der ikke
med sin store Mester kan modtage den bittre Kalk
og derhos fim tanke sig den alvise Faders Villie.
Derfor folte han midt i sin Bekymring en usæd
vanlig Rolighed og Tilfredshed, saa at hans
Venner endog forundrede sig over det muntre
Sie og det opklarede Aasyn. Saaledes skildrer
han selv sin Forfatning i sit tredie Brev til sin
fortrolige Hemmer, med ligesaa megen Sanddruhed, som digterisk Varme og Skivnhed a).

Luxa) Carmina p, 12.
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Luvdorvhs Haab blev ikke heller bestiammet. Aaret efter udncrvnte Christian den Siette
ham, med ton,, til Assessor i Hoieste Net. Og
hvorledes stal jeg troe han rygtede dette vigtige
TErinde? Sat en Mand paa det overste Dom
mersæde, som Philosophien har lcrrt at tanke,
som Historien har ledet ved Haanden giennem
alle de Tiber da hver Lov gaves, og viist deres
Anledning, Aarsag og Virkning, som noie tien
der a) de Kilder, vcere sig fadrene eller fremmede,
hvorfra Lovene udspringe. Lad ham med Skarp
sindighed og Erfarenhed forene Gudsfrygt og
hellig ZErbodighed for den hoieste Overdommer;
stulde en saadan Mand ikke vare Embedet voxen?
og saadan Mand var Lmdorph. Han kiendte
derhos alle de Renker, hvorved Dommeren kan
forledes, de Snarer, som legges for hans Fod
der, og de Svagheder, hvoraf Hiertet maatte
kunne forrastes. Hvor mesterlig skildrer han
ikke disse i et Brev til Hemmer med horatzist Afvexling og Lune? Men naar b) den ellers blide
Mand mod Brevets Slutning sammentrakker
Panden i det han ranker sig en Dommer, der
fora) Cf. Hans Afhandl, i Vid. Seist. Skr. Tom. 6. p. r.
b) Carm. p. 30. epiit. 5. hvor Poeten synes at sigte til
Cambyiés DvM- Heiod. 1. 5. 6. 25. Valer. Maxim
1. 6. c. 3.

15
I

forsetlig boier Retten, saa syncs
sin billige Afstye at narme sig til
Han Drier Den forvorpne Riding
hans Dom, haard, det er sandt,
fardig.

'

>
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han nafren i
Grumhed —
og udtordner
men dog ret-

— — — Prudensque volensque
Si quis deliquit judex, me judice dignus
Contegat ut membrisque rotam corioque tribunal.

En saadan Tankemaade, saa mange Ind
sigter, saa megen Erfarenhed og Ovelse giolde
Luxdorph var dig til de vigtige Poster, hvv'.paa
han Tid efter anden sadtes i det Danffe Cancel
lie a). Han besad alle Embedsmandens sande
Egenskaber: et klart Hoved, et trofast Hierte og
reene Hander. Derfor havde han Regieringcns
Tillid, men ogsaa Folkets: Kirken ventede alt
af den nidkiere Christen; de Larde af ben sande
Kiender; den Fattlge af den omme og veldadige
Mand; den Undertrykte af den retfardige Dom
mer; Saderne, af den epemplariske Egtemand og
tarveilge Huusfader; hver Starrd og hver Mand
i Standen Handthavelse i lovlige Rettigheder

af
a) Han blev General. Proc. den 15 Sept. 1749. Maître
de Requêtes den 16 tzebr. 1753, og forste Deputeret
den 4 Mart. 1773.
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af Koligens og Landets retffafne Ven. Vcl see
vi ikke de Forsiag som givres, de Forestillinger,
som fremlegges i Kongernes Raadkammer; eet
ligger imidlertid for alles £)ine. Jeg meener
hans Betcenkning over FodcstavnsBaandersOphcrvelse a); og derfor endog fortiener han Agt og
Tak i sin G'ao. Men at samme Aand maae
have hersket i hans ovrige Raad, at han trolig
har fuldgiort sit hoie Kald, derom forvisses jeg
ikke allene ved de Vcrrdighedcr, hvormed han
efterhaanden blev benaadet b), men isirr ved den
sange Tid, hvori han vedligeholdt sine Herrers
.fuldeste Tillid udi trende Regieringer under alle
Revolutioner og Forandringer uafbrudt til hans
Dod. Om hans Sindighed, Orden, Stadig
hed og Afhold fra Magelighed i disse torre, tret
tende og vedholdende Forretninger tor jeg opfor
dre til Vidner dem, som arbeidede over ham, med
ham og urider ham. Hans ttegen,iyttighed viser
den i hele Livet noisomme Mands Srervboe. Den
er desuden aldrig betvwler, end ikke af Avind
selv.
Under
a) Landb. Connu. Forhandl. Tom. i. p. 43 ^C(L
b) Virkelig Etats - Raad den i7 0ctobr. 1760. Confer.

Raad ben 8 Novbr. 1766.

1774.

Ridder af Daunebvrg

Geherme - Raao om 12 Mai 1777.
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Under disse vigtige Embeders Foresse blev
dog Luxdorph Muserne tro. Deres Dyrkelse
var ham en Forfriskning. Hvo kieuder ikke
hans ypperlige latir-sse Digt om Carl Gustavs
Overgang over Beltet, hvilket han skrev efter
det svenske Veterhetens Academiens Indbydel
se? Seer man til Anlegget i det hele Digt, det
kloge Valg af Tanker, de rige Billeder, Natu
ren og Livet i de velmalte Scener, det hoie og
prcrgtige i Stilen, dct fulde og harmonisse i Ver
sene, saa vil man uden Tvivl sande, at Luxdorph
allene herved har hiemlet sig Navn blaut sande
Digtere. Ogsaa gav Academiet ham det, og
Europa billigede Dommen.

Var her Stedet, og havde jeg det fornodne
Held, kunde jeg lystes ved stykkeviis at giennemgaae det hele Digt forat vise det mesterlige i
hans Maneer. Dette sortiente Luxdorphö Min
de; thi saaledes behandlede han selv de store
Digtere, hvis Lcrsning var hans beste Moerssab og Sielefode. Til en Prove paa hvorledes han
bedommede disse, har han ssiamket den lcrrde Ver
den sin Critik over den anden Bog af Enciden a)>
B
Hvila) Carmina p.

<X
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Hvilken Smag! hvilken Skarpstndighed'l Her
tiender man iglen den Maade de Gamle brugte
i at bedomme Nem mets Varker. Og o! at den
i vore Tider maatte folges! da forst bliver Critiken hvad den bor vare. Den opleder da og undersoger de stionneste Trak, pirrer Laserens
Smag, giver ham Vink at standse ved de lyse
Steder, som ved forste Oversigt ikkun glimte,
men noiere bestuede blinke. Derved dannes Be
gynderes Smag. Mesterstykkerne faae Evig
heds Stempel; det Udsogte stielnes ret og stat
tes tilborlig. Da fremlokkes de sande Genier
de stnnce i Haabet Krandsen, deres eneste Belonning, som sikkert vil flettes dem. Men nu
vil alle vare Kunstdommere og faa ere de rette
Kiendere. For ret at statte en heel Egns Z)ndighed, meirer jeg dog, at Tilstueren burde staae
hoit, han maatte fra Biergets Top oversee det
Hele, bestue Deelene, og kiende deres indbyrdes
Forhold; Men aarker han ikke didop, bliver han,
som nu desvarre alt for ofte steer, ved Foden af
Bierget, stirrer ncrsgruus paa en liden Pler, og
gotter sig maastee ved der at opdage een eller
anden Ujevnhed, hvo kan da taale den alt for
grandseende, men derhos saa kortsynede Dommer?

End-
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Endnu en Prove paa Luxdorphs Flid og
Skarpsindighed i at bedomme de gamle Mester
stykker see vi med Lcrngsel i Mode. Ved ofte at
giennemtcrnke Platos og Ciceros Vcerker har
han sammenlignet og udmcrrket alle de Steder,
som den sidste af den forstes Skrivter enten
har anfort, eller efterlignet, eller havt for Gine,
samt desuden ved Plato selv anmcrrket de Ste
der, hvorved saavel det nye Testament, som PlutarchuS, Plinius og mange flere Alderdommens
Skrivter kan forklares og oplyses. Denne Skat
er funden bkmi Luxdorphs mange Haandffrifter; thi han lcrste altid med Pennen i Haanden,
uden hvilken Studeremaade grundig Lcrrdom
neppe opnaaes; Luxdorphs Ven, ja Lcrdoms
Ven a) vil drage Omsorg for at beit snart kom
mer for Lyset.
Luxdorphs Lyst til de ffionne Viden-,
skaber kiolnedes ikke i hans Alderdom. Drgternemmet er en Ild, som flukkes tilsidst naar
den ikke jevnlig ncrres, men vedligeholdt brcrnder
lcrnge, ffiont den ikke meere kan blusie. Derfor
vedblev han i sine faa ledige Timer de beste
Poeters Lcrsning. Horatz var, iscrr i hans sidste
B 2
Aar,
*) Í r. Kammerherre Suhm, hans ExfecutorTeihmcnti.
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Aar, Hans beste Selskab; ham kunde han uden
ad, og dog opdagede han idelig nye Skionheder
hos denne Digter; jeg ffulde ucrsten troe at kun
de, som have levet i den store Verden og virket
paa den videre Skueplads, vare i Stand til ret
at indser Finheden hos Mecens Ven og Augu
stes Hofmand; derfor uedlagde han ikke sin Pen
fordi Aarene tiltog, han var alderstegen, da han
sang om Jndfodsretten; men Eugenes EugeneteS varlhadrer ikke sine yngre Fortabere.
Der ere de som have lastet Luxdorph at
han ffrev sine Vers paa Latin; de indkomme
ham Digtergave, men de fortryde paa at han ikke
valgte Modermaalet. Men troe de ikke med os,
at Digtere ogsaa bidrage til Nationens 2Ere;
ffulde det da ikke vcere haderligt for det danffe
Navn, at i det mindste nogle kiendtes og lcrstes
af Fremmede? Naar den store Romerffe Taler,
som saa meget «rede sit Sprog, giver det gr«ffe
Fortrin fremfor sit eget paa Grund af dettes alt
for snevre Grandser a), saa er det mig vel ogsaa
tila) Si quis minorem gloriæ fructum putat ex græcis verfibus percipi, quam ex latinis vehementer errat, propterca, quod Græca leguntur in omnibus fere gentibus,
latina fuis finibus, exiguis fane, continentur.
Lie.
pro Arch. Poet.
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titladt / uden at forringe'bort Modersmaals
Vard, at beklage det saare ringe Antal af danske
Skrifters Lasere. Og kan det da med Foie bebreideS en Digter, naar han dertil eier fornoden
Styrke i mere brugte Sprog, at han ynffer at
lases paa hiin Side af Eyderen? Havde vor
Luxdorph foragtet sit Modersmaal, ligegyldig
om dets Hader og Dyrkelse, saa vilde jeg lade
Bebrejdelsen gielde. Men langt fra. Er det
ikke ham som udgav Reenbergs Skrivter og zirede
dem med sine lige saa underholdende, som larde
Anmarkningev? Har han ikke med de flere Stif
tere af Selskabet for de smukke Videnskaber markelig bidraget til Smagens Forbedring? Hvo
arbejdede i Modersmaalet og raadspurgte Lux
dorph forgieves? Hvo skrev vort Sprog med
mere Reenhed og Styrke? Lase vi ikke med sand
Beundring hans nydelige Vers om Tossernes
Lyksalighed ret stemt i den horatziske Tone?
Sandt, siger man, men dette er kun kort. Jeg
svarer for den danffe Laser. Han bortgiver
gierne hele Boger af matte Riim for nogle Bla
de som disse. Om det Skionne, hvor alt maadeligt forkastes, gielder det isar, at Gehaltet er
statter Massen. Vi trange til Mynstre.

B 3
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Medens jeg taler om Luxdvrphs Hengi
venhed til de smukke Videnskaber maatte det til
lades mig, mine Herrer, at berore en Fordom,
som kunde giore hans Vcerd i Henseende til den
grundige Lærdom miskiendt. Vel er der ingen
i vore Tider, saa raae og ufleben, at han ffulde
nægte disse Studeringer deres Roes og Nytte.
Alle tilstaae med Cicero at de opmuntre den Un
ge, fonioie den Gamle, forssionne Lykkens de
blide Dage, og ffaffe t Modgang Trost og Liise,
men, siger man, de torre Undersogelser passe sig
ikke for den ffionne Aand. Den knudrede lan
ge Vei, han stal gaae ad, for at opspore det
sande, kyser ham. De eensformige indviklede
Forretninger, som den kolde Fornuft eene stal
reede ud, hvorved Jndbildirtgskraften ligger sængsiet, trætte hans Taalmodighed, enten overfa
rer han dem med Modbydelighed eller maastee
lader han dem ganske ligge. Men hvorlidet kiende de, som domme saaledes, til den menneffelige
Siel! Just fordi Arbeidet trætter, derfor soge
vi stundom at hvile i Musernes Skiod. Fordi
Veien har de mange Torne, derfor standse vi nu
og da i disse Gudinders Selskab for siden at
vandre /ort med fornyet Kraft. Ja lykkelig
den
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den anstrangede Embedsmand, hos hvisken de
vårdiges at boe! de givre hans Alvorlighed blid,
og forjage den suurseende Barsshed. Herom
kunde jeg til Exempler anfvre Ciceroner og Pli
nier og Grotier og Borrichier, men Lu.rdorph
selv stal vare mig nok. Man lase hans grun
dige Afhandlinger om Rigets gamle Mynter a),
og frare mig faaí kan nogen Materie vare mere
indviklet og tor? men spores her enten Jilsardighedell'.rLeedhed? Mon ikke Sagen er begrandffet og undersogt med al optankelig Moie, Taalmodighed, Noiagtighed og Overlag?

Ingen misunde da vor afdode Ven den
Morskab, den Liise og Vederqvcrgelse han fandt
i at dyrke det Skionne. Meget mere ffal hans
Minde vare os dyrebart, fordi han aldrig, enten
i Omgang eller Skrivter misbrugte sit herllge
Pund; men tvertimod anvendte sine Gaver og
Sieleevner til at udbrede Sandhed og forffionne
Dyden. Hvorledes hau tankte om disse lersin
dige Digtere, som ofte vi! vise sig klygtige, sind
rige og vittige paa Religionens eller gode Saders
B 4
Bea) Ved Selst. Ckrivt Tour. 8-P i.Tom.9.p.6iz«7i8.
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Bekostning, det see vi i hans Levnelslob, som
han selv skrev i Fortalen til Carmina. Her scrtter han deres Forbrydelser ved Siden af Cains
Brodermord, formedelst den uafseelige Rekke af
Folger a). O! maatte dog denne Advarsel dybt
foles og folges! Hvad? ffulde vi saa ffirrndig
misbruge Himlens ffionneste Gave? overtale for
at forlede? nedrive, i freden for at opbygge?
smitte Indbildingskraften, i steden for at fylde
den med store og herlige Billeder? O! da ynffede jeg os heller tilbage i hine Vanknndighedens
Tider, bedre er det at rave i Morket, end at
veiledes til Afgrunden ved Jrrlys: £)! I som
fole den sieldne Ild, hvilken Himlen antcender
hos sine Undlinger, overvejer Hensigten af den
sieldne Gave! I fik Legemidler i Hcrnderne til
at opmuntre de Sorgmodige, opegge de Slove,
styrkede Svage, vilde Ida blande velsmagende
Gift i de gyldene Beggere, at eders Brodre fful
de gribe dem med Lyst og drikke Doden?

Giennem sit hele Liv var Luxdorph bestan
dig sig selv lig, en vis Jevnhed, som nesten altid
folger det virkelig store, herskede i hans Huus,
Kledea) Fræf. ad Larm, p XXI.
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Klædedragt og kevemaade. I den hoiesie Railg
boede og levede han fom i sine forste Embedsaar.
Aldrig gav han sig nogen betydelig Mine for at
lade andre fole fin Hoihed, ei heller behovede
han det; thi han var sig selv nok til at erhverve
Alleö Hoiagtelse. For alting blev han sig selv
stedse lig, iALrbodighed for Guds Ord, Goddcrdighed mod den Trcrngende, velvillig Mildhed
mod Alle, Taalmoditzhed i Gienvordigheder,
Tillid til Guds Forsyn og Hengivenhed i hanS
faderlige Vittie. Vi mindes, hvor inderlig han
elstede sin salige Frue. Saa omt, saa uskyldigt,
saa kierligt et dLgtestab er ncrsten uden Lige.
Hun udgiorde hans Alt. Jeg har, saa striver
han faa Aar for hendes Dod, til en Ven: jeg
har den Skrobelighed, at min Kones Smii! op
muntrer mig, og hendes faldne Mod gior mig
modfalden. Ja, jeg har endnu den anden, at
jeg aldrig strcrber at imodstaae den forste. Dette
sode Baand havde varet i 40 Aar, og nu lakkede
det mod Oplosningen. Jeg glemmer aldrig,
hvorledes jeg fandt vor Ltts'dorph i hendes sidste
Sygdom, nogle Dage forend hun dode. Han
var rort, hans Taarer viste det; men hans Sorg
var blandet med Sielefred og Trost. Vi ere
B s
ustión-
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uskionsomme, sagde han, mod Guds allerbeste
Velgierninger. Vi ere færdige at murre, naar
vi burde takke. Det kierligste og tauigste ALgtestab stal jo dog eengang endes. Kicrligheden,
det sortes med, og Tiden, hvori det varede, burde
levende tankes og foles. Vi burde see tilbage
med Taksigelse, og fremad med glad og hellig
Forventning, da vi vide og troe, at vi inden
stakket Tid samles igien for evig. Her udbrod
han i Tak til den Algode, og jeg gik hiem, solen
de stärkt Religionens Triumph og den agte Chri
stens Lyksalighed midt i Livets bitterste Optrin 2).
Faa Mennesker have varet meer almindelig
elskede af Hoie og Lave, end vor Lurdorph, og
ingen sortiente det bedre. De ypperste og storste
Mand i Landet, en Grev Joh. Ludv. Holstein,
en Otto Thott udmarkede ham tidlig blant hans
jevnaidrede. De droge ham til sig, og jo mere
de ved at arbeide med ham, kicndte hans Vard,
jo storre blev deres Undest; den vozne til et for
troligt
a) Efter hendes Dsd lod han gisre hendes Urne, af sort

Marmor, med Opskrift: Amabiliuiii Thesaurus-,
paa en Forhoininñ er malt et i Smerter d-ende Fru
entimmer, hvorunder: The faint fuftaiiVd it, but

the woman dy'd.

Pope.
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troligt og inderligt Venstab, som ikke endtes
uden ved diste Herrers Dod. Vel havde han
ikke dette tækkelige i Legemets Bygning; dette
forekommende i Ansigt og Vasten, hvilke den
unge Mand ofte skylder de forste Indtryk tib
hans Fordeel hos de Magtige. Tvertimod var
han uanseelig af Vext; og Ansigtet, formedelst
Mangel ved Ørnene, lovede, synes mig, ikke me
get. Men hvor stuffeligt at domme efter det ud
vortes? I dette strobelige Legeme husedes den
stionneste Siet.
Lcrrdom foreenet med Bestedenhed, en spil
lende Jndbildingskraft, temmet af Skionsomhed,
vittig Munterhed, ledsaget af Velvillighed giorde hans Omgang baade lcrrerig og yndig; derfor
ydmygedes ikke den mindre Lsrde i hans Ncrrvcerelse, men oplystes; derfor lystedes man ved
hans fortreffelige Smag; derfor stielvcdc ingen
ved hans Indfald; thi hans Munterhed var krydet med Salt, men lkke vcrbnct med Braadde.
Ja, salige Ven! hvorofte var jeg ide! Øre, hvorofte hcrngte min Giel af Dine kceber, naar
Du i Vennekreds enten udfoldede Lcerdoms
stiulteste Skatte, eller fortolkede Dine For
nem-
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nemmelser over det Skionne i Natur og Konst,
etter malte Dydens Wdighed og Religionens
Trost? da flog Dit fulde Hierte hoit, da blussede
Dit arvcerdige Aasyn af den indvortes folte Var
me, hvorved de Tilstadevcrrende opflammedes.
Ach! nu er det koldt, dette Hierte! nu tier den
sodttalende Labe! for evig tier den! Nu savner
v dette Selskab sin grundlcrrde, sin fromme, sin el
skede Prases a). Men ogsaa Danmark savller
ham. Det var stolt af at eie en saadan Mand;
nu har det tabt een af sine Prydelser, og hvo stal
oprette dets Tab? Med Haab seer det hen til sine
unge Sonner, som have helliget sig til Videnskaberne og opfordrer deres Mod til det stolte For
sag. Maatte dog Lupdorphs Aand hvile over
dem! maatte de med alvorlig Higen kappes om
at naae det herlige Mynster! Studere som han,
tanke som han, leve som han! Her er Velonninger at vinde, store og herlige Belonninger; rolig
Tilfredshed med sig selv, varigt Minde hos et
ffionsomt Folk, evig Glade hos Alherren i de
salige Vaanlllger.
a) Han dsde den 13 Aug. 1788.

