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menneskelige ErkjendelseS-Masse er ikke deres Maal — det 
er et jammerligt Vcesen! Jeg er vis paa, de ret bjertelig 
gjerne knepsede Bredow paa Ncesen, dersom han ikke impo
nerede dem baade ved sin Lcerdom og sin underlige uskyldige 
Unbefangenhed. — Bredow har for nogen Tid siden vceret 
i Bryssel, og 'lcert det derværende Lycenm noie at kjende. 
Der hersker den strengeste Militairtngt. Alle Qvindepersoner 
holdes her udenfor de unge Menneskers Atmosfcere — selv 
Vaskerkoner og deslige maae ikke vcere der, men blot komme 
at forrette deres Arbeide. Et Erempel paa den strenge 
Militair-Disciplin saae B. ved en jnridisk Disputats. En 
gammel Mand opponerede. Han havde en underlig utydelig 
pibeude Stemme. Nogle gave sig til at lee blandt de unge 
Mennesker, der vare tilstede af eeole centrale (der svarer 
til vort Universitet). Prceses ved Disputatsen raabte hsit 
til Pedellen, som stod midt i Salen: „Giv vel Agt paa, 
hvem der leer, og den som leer, kast ham strar paaDoren!" 
Det skulde man byde Studenterne paa et tydsk Universitet — 
Donner Wetter! — At marschere og exercere og udfore Krigs-
musik lcere de unge Mennesker fortreffelig, kort: det er aldeles 
en Skole efter crgte katholst-jesuitiske Principer med de Mo-
disicationer, som den ncervcerende Tids franske Militairaand 
nodvendig maatte indfore. 

T o r s d a g e n  d e n  2 3 .  A p r i l .  K .  k o m  i a f t e n  a t  f e e  
til min Fod. Begge Schlegelerne ere her. Han bad mig 
at komme hen til dem. Jeg arbeidede til Kl. 10 og gik 
did. F. Schlegel stod just paa Spring til at gaae i Seng. 
Jeg blev da hos ham og K. og passiarede, ifcrr om det 
elendige Boesen med de franske Lyceer. — A. W. Schlegel 
og Koreff kom Kl. 11 fra Komoedie. A. W. S. har et 
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cedlere Ansigt (stjondt rigtignok en Smule malitieur) end 
F. Schlegel, og et smidigere, behageligere Udvortes. A. W. S. 
fortalte om Thorvaldsen, vor Landsmand i Nom, som han 
anseer sor noget ncer den forste nulevende Kunstner in sts-
tuaria. Beffyldningen, at han ei sinlde sorstaae at arbeide 
i Marmor, er reen Avind, det er den almindelige Sladder, 
naar man ei kan ndscette paa Modellen, og dog ikke vil 
Kunstneren vel. 

F r e d a g e n  d e n  2 4 .  A p r i l .  D a  j e g  k o m  h j e m  K l .  8 ,  
laae der en Billet til mig fra K., at han med F. Schlegel 
vilde besege mig efter Kl. 8. De kom Kl. 8Z. Jeg lavede 
Thee tilrette for de fremmede Mcrnd, som havde dineret hos 
den osterrigste Ambassadenr, hvor iscer, som K. siben for
talte mig, A. W. S. meget var bleven feteret. Jeg kaldte 
paa Oehlenschlager og Koi?s, de kom; kort efter kom Bredow. 
Man snakkede om Krig, og forventet Slag, og Literatnr o. s. v, 
Oehlenschlager udsorte Pyrenceermarschen adskillige Gange; 
den yndede F. S. meget. — Da S. og B. vare gaaet, 
spillede jeg noget, og der foresloges at spille Pantomime. 
Man valgte et Par Scener af !j,Iii^enie en Ko^'s 
var Jphigenie i Slobrok IVK omvendt; Oehlenschlager Proe-
sten, og K. Achil; jeg musicerede: Ouverturen af Jphigenie 
og en Marjch til Toget. Det gik fortreffeligt og rorende 
fast til Taarer. Da den Hoitidelighed var forbi, Acteurerne 
udraabte og beklappede, og Teppet nedladt, sang vi 
danske Viser, som morede Wieneren, der var ret opromt og 
gemytlig. Vi skiltes forst ad efter Kl. 12. Jeg laste 
endnu en liden Stund i Fichte —- og gav mig Gud og 
Morfeus i Vold. 


