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Raad til unge Ægtemænd Adam Oehlenschl\u00e4ger Hent PDF Man tror det ikke, men Oehlenschlägers
Raad til unge Ægtemænd (ofte betitlet Raad til en ung Ægtemand) blev, efter længe at have cirkuleret i

afskrifter, offentliggjort første gang i Ekstra Bladet mandag d. 4. maj 1970, nærmere bestemt i sexbrevkassen
"Spørg Inge & Sten" på side 18 mellem henholdsvis et læserbrev af en ung kvinde der gerne vil vide om det
nu også er almindeligt at kæresten altid har rejsning allerede ved afklædningen, og et andet læserbrev der
fremhæver tungekysset blandt tidens erotiske udsvævelser. Således al mulig grund til at afvise digtet som et
falsum, men flere skriftkloge har sagt god for det. Den 18. maj gav Povl Ingerslev-Jensen, formanden for
Oehlenschläger Selskabet, følgende svar i samme avis: "De spørger, om digtet med elskovsråd, som Ekstra
Bladet bringer i dag den 4. maj 1970, er af Oehlenschläger? Som formand for Oehlenschläger-Selskabet kan
jeg svare, at det er det så ganske afgjort. Man træffer på mere af samme skuffe i digterens papirer på Det kgl.
Bibliotek. Om det citerede dig kan siges, at det i årevis er rendt byen rundt i forskellige varianter. En nu

afdød litteraturprofessor har fundet det med følgende begyndelse: 'Ifald Du kneppe vil i Mag -'. Desværre er
ingen fortsættelse overleveret, uden den allerede kendte, men Ekstra Bladet har gengivet digtet i en af dets

bedste versioner, der ikke på noget punkt lider under afskriveres individuelle tilføjelser. Noget
originalmanuskript har jeg hverken truffet eller hørt om, men ægtheden lyser ud af ordvalget. [...] Jeg vil tro,
det er fra hans tidlige manddomsperiode mellem 1809 og 1820. Hans senere forlibelser gik ikke så yderligt -
eller inderligt. [...]" Og selveste F.J. Billeskov Jansen forsvarer digtets ægthed i et brev til udgiverne af 1000
danske digte: "Man bør regne med, at erotik i praksis og i diskussion var mere gængs end vi forestiller os fra

tidens erindringer og officielle digtning. [...] Jeg tror altså, at det fritsvævende digt er af Oehl.; versene
profesionelle, indholdet præcist som et kapitel hos Vandervelde eller Inge og Sten! Anskuelighedens triumf."

(citeret på side 1519 i 1000 danske digte)
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