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Forfatteren

FORORD
»... Ros og Opmuntring er den bedste Skole for en ædel Sjæl, hvorimod
Strenghed og ubillig Dadel enten forkuer den eller vækker Trods og
Overmod; jeg har lært det af egen Erfaring«.
(H.C. Andersen i »Improvisatoren«, 1835)
Litteraturen om vor verdensberømte eventyrdigter er yderst omfattende.
På næsten enhver led er såvel hans forfatterskab som sælsomme person
skildret af både ham selv, psykologer samt litteratur- og personalhistorikere, ligesom hans mange almanakoptegnelser, dagbøger og de bindstærke
brevsamlinger yderligere er med til at fæstne digterens portræt for efter
tiden.
Det kunne måske derfor forekomme inderligt overflødigt atter at skildre
en del af Andersens kalejdoskopiske liv blandt de øvrige danske guldalder
digtere.
Imidlertid er emnet for nærværende fremstilling, Andersens liv og skole
gang i Helsingør lærde Skole under den brutale rektor Simon Meisling fra
maj 1826 til april 1827 aldrig tilforn gjort til genstand for en selvstændig
publikation, hverken i Andersen-litteraturen eller i den byhistoriske littera
tur om Helsingør. Ingen Andersenianer eller byhistoriker har åbenbart følt
sig tiltrukket af dette emne, der ellers må siges at have haft stor betydning
for Andersens senere liv og litterære produktion, ligesom det er en del af
Helsingør bys historie. Denne lakune skulle der med nærværende bog for
håbentlig være rådet bod på.
Det er naturligvis ikke så lidt af en Kimære og kan formentlig drøftes i
det uendelige, hvor stor betydning skolegangen i Slagelse og derefter Hel
singør under den koleriske rektor fik for Andersens senere tilværelse og
forfatterskab. Under alle omstændigheder må den næppe undervurderes.
Det er en kendsgerning, at i nogle af sine senere værker anbragte han
Meisling og frue i karrikeret udgave, og i sine sidste år som verdensberømt
digter kunne han endnu vågne op om natten, badet i sved, efter et mareridt,
hvor han panisk drømte, at Meisling forfulgte ham!
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Det sjælelige tryk, han bibragtes gennem de ca. fire og et halvt års
skolegang hos Meisling, påvirkede ham utvivlsomt i høj grad for resten af
hans tilværelse, ligesom opholdet i Meislings og frues uortodokse hjem, især
i Helsingørtiden, altså indirekte satte sig uafviselige spor i hans senere
digtning.
Det er karakteristisk for Andersens udtalte egocentricitet, at han i sikker
følelse af sin skæbnes ejendommelighed og forsynets tilsyneladende bestem
te hensigt med ham allerede i sin første ungdom hele fire gange har givet en
skildring af sit ejendommelige liv. Han arbejdede med dette emne så at sige
hele sit liv, og det var en evig spore for ham gennem hele det omfattende
forfatterskab.
Om end der er lakuner i såvel dagbøger som brevstoffet, flyder dette
alligevel så rigeligt, at vi er i stand til ganske godt og relativt detaljeret at
kortlægge året i Helsingør, som det formede sig for skoleeleven, der da alt
havde passeret de 21 år.
Andersens dramatiske periode i Helsingør kan - bredt sagt - fignes med
et barometer, der fra ved ankomsten til byen at stå på meget smukt, streg
for streg året igennem, uafladeligt synker mod orkanen og jordskælvet.
Selv de tre forhutlede ungdomsår i hovedstaden 1819-22, hvor drengen
både fysisk og psykisk vitterligt led nød, kommer ikke på højde med perio
den hos rektor Meisling i Slagelse og - især - i Helsingør. Det var intet
mindre end et under, at han ikke sjæleligt gik til grunde.
Året i Helsingør åbner utvivlsomt et dybt perspektiv ud i hele Andersens
senere forfatterskab, ligesom dette år af hans liv altså kan synes relativt
stedmoderligt behandlet af de mangfoldige af digterens biografer.
Til slut vil jeg ikke undlade at rette en varm tak til den mangeårige
sekretær i H.C. Andersen-Samfundet i København, Jørgen Christensen, og
til cand. phil. Kenno Pedersen, Byhistorisk Arkiv, Helsingør, samt overtelegrafmester P.M. Blaksteen, Virum, for venlig og imødekommende bi
stand under mine forskninger.
Helsingør 1981
Ole A. Hedegaard
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I KAPITEL
DRØMMEN OM EN DIGTERKRANS

»... Mellem min Tidsalders gode Digtere maa man nævne mig; men jeg
vil Mere! Gud forlene mig Kraft dertil, mellem Danmarks første Digte
re, mellem Holberg og Oehlenschlæger, vil jeg nævnes ...!«
(H.C. Andersen 4/1 1837 i brev t. madam K.M. Iversen)
Den unge H.C. Andersens tre år i København efter hans nærmest rømningsagtige afrejse 1819 fra skomagerhjemmet i Odense er nok et af den
danske litteraturhistories besynderligste intermezzoer.
Den 14-årige fynske dreng var arriveret til hovedstaden med nogle fa
rigsdaler på lommen uden at kende et menneske i byen og uden reelle
muligheder for at tjene til livets ophold.1
At det på trods heraf alligevel lykkedes ham at klare sig - sjæleligt og
fysisk - igennem de tre tragiske år ved hjælp fra vidtskuende, betydende og
åndeligt fribårne mennesker, der havde fattet interesse for den usædvanlige
dreng, var nærmest at ligne ved et under.
Disse tre år er der gjort grundigt rede for i litteratur- og personalhistori
en. Ikke mindst har Andersen selv i både »Levnedsbogen«, »Mit Livs
Eventyr« og indirekte i mange af sine breve skildret de drøje år indgående
og med en indfølingsevne, ingen har kunnet gøre ham efter.2
Han kom som bekendt til byen besat af en nærmest ubændig trang efter
at blive en stor skuespiller, og - båret af sin ejendommelige sej hed og energi
- kørte han da også straks alt sit sværeste skyts i stilling for at opnå denne
så heftigt attråede uddannelse.
Vi ved alle, at det hele kiksede for ham. Han manglede talent for scenen,
stemmen gik tilmed i overgang og forsvandt som sangstemme, og hans
evner som danser var med hans særlige kropsbygning lig nul.3
Så begyndte han at digte. Det var sådan set ikke noget nyt for ham.
Allerede hjemme i Odense havde han forsøgt sig, men nu ved teatret fik
han lyst til det igen. I et litterært tidsskrift læste han en tysk romantisk
rædselsnovelle, der hed »Skovkapellet«, som han i 1821 uden videre drama
tiserede.
Han viste stolt produktet til bl.a. Oehlenschlåger og Ingemann, som han
uden videre opsøgte og læste det højt for. Han kunne ikke vide, at de to
skulle blive nogle af hans bedste venner og beskyttere senere i livet.
Også en kommandør P.F. Wulff, som han ikke kendte det mindste til,
men som han vidste havde oversat nogle Shakespearedramaer, opsøgte han
for at læse det højt. Wulff med familie, som også senere kom til at høre til
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hans venner, har siden berettet om sit første sælsomme møde med den
løjerlige, unge digter.
Andersen kom ind af døren hos Wulff og begyndte uden nærmere om
svøb: »De har oversat Shakespeare, ham holder jeg saa meget af, men jeg
har ogsaa skrevet en Tragedie, vil De bare høre!«
Wulff bad ham overrasket, om han ikke først ville spise frokost med ham,
men Andersen ville ikke nyde noget, men han hev et manuskript op af
lommen og »læste i Galop«. Da han var færdig, spurgte han Wulff: »Kan
der ikke nok blive Noget af mig, for det ville jeg saa gerne?«
Wulff, der formentlig knapt var kommet sig af den litterære overraskelse,
bad Andersen om at komme snart igen. Denne stoppede papirerne i lom
men og svarede: »Ja, det skal jeg, naar jeg har skrevet en ny Tragedie!«,
hvortil kommandøren tørt replicerede, at så ville det jo nok vare længe,
men fik følgende selvbevidste svar: »Nei, jeg tænker, jeg har een færdig om
fjorten Dage!«, hvorefter han igen var ude af døren!4
Andersen mente selv mange år senere i »Mit Livs Eventyr«, hvor han
med et blink i øjet serverede fortællingen, at den i Wulffs version var blevet
noget »grupperet«, som han senere udtrykte sig, når noget balancerede på
kanten af sandheden, men stort set er begivenheden, der klart viste den
unge digterspires nærmest hæmningsløse ildhu, nok rigtigt refereret.
Endelig - og det skulle vise sig at blive afgørende for ham - skrev han et
drama i hele fem akter »Alfsol«, bygget over et oldnordisk emne.
Dette blev naturligvis også læst op for alle og enhver, bl.a. H.C. Ørsted
(1772-1851), der komplimenterede ham derfor, og Holmens provst C. Gutfeldt (1761-1823), der havde hørt om den mærkelige unge mand og fattet
interesse for ham.
Andersen, der ikke satte sit lys under en skæppe, æggedes forståeligt af
de mange forbindtlige udtalelser, han modtog, og indleverede fortrøst
ningsfuldt stykket til antagelse på Det kgl. Teater, bilagt en anbefaling fra
provst Gutfeldt til litteraten og digteren Knud Lyhne Rahbek (1760-1830),
der var medlem af teaterdirektionen og tillige teatrets litterære konsulent.5
Censuren og dermed dommen over det overspændte, løst komponerede
og umodne stykke var hurtig færdig. Det overordentlig interessante doku
ment, der i dag er i Rigsarkivet, viser, med hvilken forbavsende klarhed den
gamle litterat konstaterede det uomtvistede talent, der lå gemt på bunden
af den 17-åriges ufærdige, umodne makværk.
Det blev så Rahbek, der prisværdigt tog initiativet til, at der endelig blev
gjort noget for den unge Andersen. Kammas mand, der ellers var svær at
imponere, skrev i sin bedømmelse, der indleveredes til teaterdirektionen:
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»Over Andersens Alfsol, som Drama, er Dommen snart afsagt;
det er en Samling af Ord og Tirader uden dramatisk Handling,
uden Plan, uden Carakteer, fuld af alskens Reminiscenser,
Evald og Oehlenschläger, islandsk og nytydsk imellem hinan
den, hverdags Phraser i Hverdagsriim, kort det egner sig paa
ingen Maade til Skuepladsen. Naar man derimod tager Hen
syn til, at dette Stykke er et Produkt af et Menneske, der neppe
kan skrive ordentlig Sammenskrift, intet kiænder til Ortographie, til dansk Grammatik, aldeles savner de første fornødne
Notioner, og ovenikøbet har i sin Hierne et Pulterkammer af
Godt og Ondt imellem hinanden, hvoraf han uden Valg tager i
Flæng og for Fode, og man desuagtet i hans Arbeid finder
enkelte Glimt, især i Volas førte Scener, kan man ikke andet
end ønske, at der maatte prøves, hvad af dette besynderlige
Hoved med Dannelse kunde blive. Jeg veed ikke, hvorvidt mi
ne mere formaaende Colleger tiltroe os at kunne skaffe ham
enten imiddelbar Kongelig eller anden offentlig Understøttelse
til at studere, eller om det skulde ikke være bedre, som jeg for
lang Tid siden har foreslaaet en af hans Velyndere, ved Privat
subskription hvortil jeg gierne vilde give min Skiærv, at bringe
saa meget sammen, at han kunde holdes tre Aar i Latinskole,
og et Aar her ved Universitetet, indtil man saae, hvad der da
blev af ham. Men at der bør skee noget for ham, derom er jeg
overbeviist, og anbefaler mit Ønske i saa Henseende til mine
Herrer Collegers nøiere Overveielse og formaaende Understøt
telse«.6
Det var i virkeligheden en ikke dårlig kompliment til Andersens evner, som
den gamle klubdigter altså fandt ud over det almindelige. Da direktionen
afholdt møde den 6. september, opfordrede Rahbek indrængende sine kol
leger til at medvirke til, at »dette unge Menneske maatte anbefales til
saadan Understøttelse, hvorved hans umiskiendelige Anlæg kunde blive
dyrket og dannet«. De tre andre direktører - Holstein, Olsen og Collin var enige med Rahbek, og det vedtoges at indkalde Andersen til et møde en
uge senere.
Det må have været med betydelig hjertebanken, at Andersen den 13.
september 1822 begav sig til teatret. Ville man antage stykket til opførelse?
Ville man anerkende ham som den danske digtnings store kommende
mand?
Ingen af delene skete. Direktionen var samlet, Rahbek førte ordet og
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udtalte, at det indsendte stykke viste forfatterens fuldstændige mangel på
dannelse, uden hvilken han naturligvis aldrig ville være i stand til at produ
cere noget, der kunne bydes et dannet publikum. Der var dog glimt deri,
som gav løfter for fremtiden. Da forfatteren tilmed syntes at være et ufor
dærvet menneske, ville man ansøge kongen om en understøttelse, så han
kunne blive sat i latinskole og der erhverve den fornødne dannelse og
boglige viden.
Man fremsendte en ansøgning til direktionen for fonden ad usus publicos, som nærmest kan lignes med det nuværende kulturministerium, og
som den enevældige monark var højeste myndighed for.7
Ansøgningen er et dokument, der ikke er mindre bemærkelsesværdig end
Rahbeks dom. Den lød in extenso:
»Til Directionen for Fonden ad usus publicos.
d. 2. Decbr. 1822.
I Aaret 1819 meldte sig ved Theaterdirectionen et ungt Men
neske navnlig HANS CHRISTIAN ANDERSEN fra Odense
for at vorde ansat som Skuespiller ved det Kongelige Theater,
og ifølge allernaadigst Befaling maatte Directionen desangaaende afgive en all. Betænkning. Da hans Udvortes var ham
aldeles imod til at komme frem paa den Bane, forsøgte han i et
Par Aars Tid at gjøre Tjeneste som Chorsänger; dog uden at
erholde nogen Løn derfor. Da han ogsaa dertil aldeles intet
Anlæg havde, tilkiendegav man ham, at han ikke længere kun
de deeltage i Øvelserne paa Syngeskolen. Hans Hang til Theatret bragte ham til, under hans Ophold her, at gjøre adskillige
Forsøg som dramatisk Digter, Forsøg som, skjøndt de alleveg
ne røbede det unge Menneske, der var ganske blottet for KundFinansdeputeret, etatsråd Jonas Collin (6/1

Andersen nærede hele sit liv en ængstelig ærbø

1776-28/8 1861). - Hans strålende karriere

dighed og taknemmelighed mod den højtståen

op gennem statstjenesten under Frederik VI og

de embedsmand. Collin var den rette mand i

Christian VIII er et bevis på hans store og

den knebne og kummerlige tid, han virkede i

mangeartede dygtighed. Han var bl.a. sekretær

efter statsbankerotten 1813, og med en ualmin

i fonden »ad usus publicos« og havde som så

delig handlekraft forenede han en klar, nøje

dan væsentlig indflydelse på tildelingen af

regnende hjerne og et varmt hjerte, og drivfe

fondsmidler til kunstnere og forfattere. Bl.a.

deren i hele hans færd var en dyb og ægte

bragte han orden i Rahbeks miserable økonomi

humanisme.

og var også den drivende kraft bag indstillin

1829 og geheimekonferensråd 1847. - Maleri

Etatsråd

1815,

konferensråd

gen til kongen om H.C. Andersens skoleud

1834 af C.A. Jensen på Frederiksborg Slot.

dannelse i Slagelse lærde Skole. I hele Ander

Foto: Det nationalhistoriske Museum på

sens ungdom var han nærmest i faders sted, og

Frederiksborg Slot
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skaber, lige indtil Kundskab i Modersmaalet, dog tillige røbe
de umiskjendelige Digter-Anlæg. Et Par af disse dramatiske
Stykker indsendte han til Directionen i Haab om at faa dem
opførte.
Da bemeldte ANDERSEN, der er aldeles blottet for Formue
og lever kun af privat Godgjørenhed, som hans godmodige
Charakteer forskaffede ham, vilde blive ulykkelig og tabt for
det borgerlige Selskab, hvis han saaledes vedblev at hendøse
sin Tid, og der tvertimod er grundet Haab om, at han, videnskabeligen dannet, kunde vorde en nyttig Borger, opkaldte
man ham i Directionen, forestillede ham den literaire Afvei,
hvorpaa han var kommen, og lovede ham, at man vilde anbefa
le ham til allernaadigst Understøttelse for at kunne studere,
hvis han udelukkende vilde anvende sin Tid og Flid paa de
nødvendige Skolevidenskaber.
Han modtog Directionens Tilbud med Glæde, og paa Grund
af Hs. Majestæts allernaadigste Yttring i den Anledning til
mig, COLLIN, paa min foreløbige mundtlige all. Beretning
derom, have vi foranstaltet, at han sidst i October Maaned
d.A. blev optaget i Slagelse lærde Skole, hvor han, ved Universitets-Directionens Medvirkning, nyder fri Underviisning.
Ifølge den fra Rector MEISLING indhentede Underretning,
formenes Husly, Kost, Vask, Klæder og Bøger etc. for ham
idetmindste at medtage 350 Rdl. aarlig. Dersom Hs. Majestæt
altsaa allem, vilde bevilge indtil 400 Sedler aarlig i 3 Aar, i
hvilken Tid han i sin Alder ( 17 Aar) vel vil kunne vorde færdig
til Academiet, haaber man at hans timelige Lykke derved er
grundlagt.
I det Haab at o.s.v.
HOLSTEIN. RAHBEK. OLSEN. COLLIN«8
Frederik VI bevilgede beløbet, det pålagdes Jonas Collin at klare det videre
fornødne, og Andersen, der var nærmest stum af glæde trods det, at han
havde ventet et helt andet udfald end at blive sat på skolebænken, fik pålagt
i al sin videre tilværelse at holde sig til Collin, der fik nærmest en formyn
ders beføjelser for ham.9
Etatsråd Jonas Collin kan ikke undgå at få en særlig omtale i en bog om
H.C. Andersens ungdomstid i Helsingør.
Den noget formelle, korrekte embedsmand var en sjælden ædel skikkelse
i vor nyere historie. Skønt han opnåede de højeste embedsstillinger i Frede
rik VI’s og Christian VIITs regeringsperioder, levede han dog stedse sam-
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men med sin familie som en hæderlig småborger i anstændig tarvelighed,
en tro, nidkær embedsmand lige efter den personligt sparsommelige
»landsfader«s reglement.
1795 blev han juridisk kandidat og 1801 fuldmægtig i Finanskollegiets
sekretariat og indledte dermed sin egentlige embedsgerning, som i mere
end en menneskealder forgrenede sig ud i og sporedes på næsten alle områ
der af det økonomiske og kulturelle samfundsliv. 1807 blev han bankkom
missær og 1812 assessor i Finanskollegiet. I den lange årrække, han var
fmansdeputeret (1816-48), søgte han af al magt at lindre tidens hårde tryk
og skabe faste rammer for statshusholdningen og det økonomiske liv efter
statsbankerotten 1813, og Frederik VI satte ham højt.
De intellektuelle rørelser i Frederik VI’s periode kaldte aldrig forgæves
på Collin. Han var medstifter af Athenæum, af Selskabet til Naturlærens
Udbredelse, af Kunstforeningen og to gange teaterdirektør (1821-29 og
1842-49). Han havde en væsentlig indflydelse på Thorvaldsens testamente
og bestemmelsen om, at kunstværkerne samledes i København. Som man
geårig sekretær i fonden ad usus publicos (1803-32) stod han kunst og
videnskab nær og forstod med stor indsigt at yde støtte efter hver enkelts
ejendommelighed og evner.10
Det blev denne myndige mand, der nu blev Andersens redningsplanke
og tillige hans beskytter og faderlige ven, til han lukkede sine øjne i 1861,
hvor Andersen forlængst var blevet berømt. Det må nok fastslås, at uden
Jonas Collin ville der aldrig have været en digter H.C. Andersen. Han ville
i så fald, hvis vi fortsætter med at opstille hypoteser, formentlig enten være
gået til grunde eller - som sin fader - endt som en frustreret håndværker,
der hele sit forgæves liv ville have følt, at han som et miskendt geni var
havnet på den forkerte hylde her i livet.
Hele sit liv nærede Andersen en afgrundsdyb, frygtpræget respekt, blan
det med dyb taknemmelighed, mod Collin. Han glemte aldrig, at det var
denne mand, der hos den enevældige monark havde fremmet hans mulig
heder for at blive digter. Han optoges senere i Collins hjem, nærmest som
søn af huset, og han knyttede livsvarig forbindelse med Collins børn, hvoraf
den ældste Edvard (1808-85) blev hans nærmeste ven i livet, om end de var
forskellige som nat og dag.11
Andersens kortvarige statistgerning på Det kgl. Teater havde den store
betydning, at det overhovedet var teatret, der førte ham ind på digterba
nen. Det dybe spring fra figurantindelogen til digterfripladsen i parkettet
mellem Oehlenschlåger og Thorvaldsen er det klareste sindbillede på den
flyvetur, hans mirakuløse karriere beskrev.
Lørdag den 26. oktober 1822 kom den forventningsfulde 17-årige unge
mand med dagvognen fra København til Slagelse, og to dage senere skrev
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han i sin dagbog, at han var optaget i Slagelse lærde Skoles 2. klasse.12
Hans senere bedste ven Edvard Collin har i sin erindringsbog om Ander
sen og det Collinske Hus meget træffende kaldt denne begivenhed for det
egentlige vendepunkt i Andersens tilværelse. En af digterens senere biogra
fer, personalhistorikeren H.G. Olrik (1876-1949) har igen udtrykt det så
dan, at den 17-årige yngling i det øjeblik gjorde springet fra proletariatets
verden ind i overklassens.13
De har begge ret. Andersens liv hos rektor Meisling først i Slagelse,
senere - og ikke mindst - i Helsingør, er i virkeligheden begyndelsen til
hans senere verdensberømmelse som digter.
Ganske vist var det tidligere lykkedes den uforknytte, påtrængende
dreng med et ikke ringe held at erhverve mange bekendtskaber i dannede
og fornemme københavnske familier, og ganske vist havde de ladet ham
komme i deres hjem, trakteret ham med mad, blanke sølvmønter, aflagt tøj
samt gode råd og venlig, velment deltagelse, men i samme øjeblik drengen
atter stod nede på gaden, var han påny den så godt som hjemløse proletar,
hvis eneste tilflugt var et malpropert kammer i byens værste kvarter, med
dårlige klæder, hullede sko og henvist til ofte at fortære et stykke tørt brød
på en bænk i Kongens Have som eneste måltid den dag.
Han kunne under disse ensomme, pauvre måltider jo ikke vide, at en
statue af ham engang ville blive rejst i netop denne have.
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II KAPITEL
FRA SLAGELSE TIL HELSINGØR
»...Jeg folgte med til Helsingøer, et af de smukkeste Punkter i Danmark,
tat ved Øresund, der her er en Miil bredt og synes en smulmende Flod
mellem Danmark og Sverige.«
(H.C. Andersen i »Mit eget Eventyr uden Digtning«)

Hvis Andersen havde forestillet sig, at det at komme i latinskole hos rektor
Simon Meisling i Slagelse ville være en herretilværelse, havde han i sand
hed gjort regning uden vært, i hvert fald uden Meisling.
At komme fra den frie, nærmest vagabondtilværelse i hovedstadens
slumkvarter og til den regelmæssige undervisning hos Meisling, var intet
mindre end en revolution for den unge Andersen, der formentlig kan beteg
nes som guldaldertidens mærkværdigste skoleelev.
Det må fastslås, at den af naturen i nogen grad asociale unge mand
havde svært ved at tilegne sig eksakt kundskabsstof, og sammenfattende må
antages, at han - trods loyal opførsel og personligt gode menneskelige
egenskaber - har været en særdeles vanskelig elev.
Medens de fleste drenges interesse normalt primært er udadvendt - de
accepterer uden særlig reflektion tilværelsen, som den er, al deres åndelige
energi bruger de til at tilegne sig fænomenerne - så var Andersens intellekt
meget tidligt spaltet i receptivitet og betragtning af det reciperede samtidig
med, at han også helst ville nøjes med at modtage og kapere det stof, der
lettest lod sig forarbejde af hans frodige fantasi.
Også de klassiske sprog fordrede en betragtelig åndelig styrke og konti
nuitet af ham, om end på et andet område. På grund af sin relative afson
dring fra de andre, langt yngre elever havde han kun en bristende evne til
at bedømme modgangen hos Meisling som noget tidsbegrænset, noget, han
som andre med større eller mindre lethed kunne overvinde eller leve med,
og som ville få en ende. Hans overdimensionerede følsomhed og sårbarhed
lod enhver miskendelse eller kritik antage gigantiske former, ja, formørke
hele hans tilværelses horisont.
Det var desværre sådan, at inderst inde var målbevidst og regelmæssigt
arbejde hans bohêmenatur inderligt imod. Hans senere angreb på skolen i
sin digtning blev fx i eventyret »Gaaseurten« fra 1838 til, at børnene sidder
artigt i skolen og lærer noget, medens den lille plante lærer af Guds klare
solskin!1
Det siger sig selv, at med en så urealistisk, vedensfjern livsholdning var
det plat umuligt at overleve hos en så bestemt, pedantisk skolechef som
2
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rektor Meisling. Til støtte for Andersen skal dog ubetinget fremhæves hans
mobiliserede store flid og hans permanent stilfærdige, forbilledlige opførsel
over for både elever og lærere. Det fik han brug for, da han ved optagelsen i
skolen var næsten uden forkundskaber, og nu stormede alle fagene nådeløst
ind på ham og truede med at overvælde ham. Lærerne kunne jo ikke spilde
klassens tid i alt for høj grad på ham, og gang på gang måtte de forudsætte
noget stof som bekendt, der i virkeligheden var drengen helt fremmed. Fx
formåede han ikke engang at finde København på landkortet!2
Det må derfor nødvendigvis erkendes, at det taler unægtelig til Meislings
fordel, at det var som at løfte en Sisyfossten for en pædagog, hvis ufravigeli
ge undervisningsprincipper var af næsten militær art, betingelsesløs disci
plin, orden, koncentration og pinlig grundighed, at skulle sætte skik på en
flagrende natur som Andersens, der var ganske uskikket til systematisk,
viljebetonet arbejde, og som altid var optaget af sig selv og sine dårende,
verdensfjerne fantasier om at blive en stor digter. Disse fantasier berusede
ham allerede i såvel Slagelse- og Helsingørtiden, lige så meget som de
grænseløst irriterede Meisling.
Inden vi går nærmere ind på Andersens tilværelse i Helsingør som ho
vedformålet med denne bog, vil vi kaste et blik på den mand, der siden
oktober 1822 havde haft ansvaret for Andersens uddannelse og timelige vel,
og som skulle fortsætte dermed i Helsingør i endnu et for den unge mand
kvalfuldt, men yderst betydningsfuldt år, rektor Simon Meisling.3
Et gammelt engelsk mundheld siger, at der skal »tre slægtled til for at
danne en gentleman«. Det dobbelte ville næppe have været tilstrækkeligt til
at betegne Meisling som sådan. Trods sine glimrende eksaminer og sin
akademiske grad forblev han en plebejer og kyniker i lader og tænkemåde.
Rektor Simon Meisling var født den 6. oktober 1787 som søn af vildt
handler Simon Meisling i København, tidligere postkusk.
Meisling frekventerede Borgerdydskolen, var en flink, dygtig og rask
dreng, men tillige noget af en slagsbroder og ballademager. Han opnåede
udmærkelse til studentereksamen (1803), som også til anden eksamen
(1804) og teologisk embedseksamen (1807). S.å. vandt han universitetets
guldmedalje for besvarelse af det filosofiske spørgsmål og 1809 doktorgra
den (De Rhapsodies veterum Græcorum), 22 år gammel altså.4
Til denne strålende akademiske løbebane, der klart vidner om hans rige
evner, svarede hans embedskarriere: 1808 adjunkt i Helsingør ved latinsko
len, 1812 ved Metropolitanskolen, 1819 overlærer sammesteds, 1822 rektor
i Slagelse, 1826 i Helsingør og 1828 titel af professor.
Det ry, der på dette tidspunkt stod om ham, kan fornemmes af den
højtidelighed, hvormed han blev indsat i embedet i Slagelse af selveste
Sjællands biskop, dr. theol. Fr. Münter (1760-1830), og som detaljeret
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refereredes i Den vestsjællandske Avis.
Størsteparten af den fritid, Meislings skolegerning levnede ham, anvend
te han til at sysle med Oldtidens forfattere, hans barndoms og ungdoms
store interesse og kærlighed, og han kom på dette område til at udrette et
stort, fortjenstfuldt arbejde.
Han lagde ud med en indgående »Undersøgelse om det heroiske Versmaals Skjebne i ældre og nyere Tider hos Europas vigtigste Folkeslag«
(1816). Derpå fulgte oversættelser af Oldtidens digtere slag i slag: Virgils
bucoliske Digte (1817), Bion fra Smyrna (1824), Mosehus (1824), Æneiden
(1824-26), Theokrit (1825), Musæus’ digt om Hero og Leander (1825),
Anakreon (1826) m.fl. Endvidere oversatte han fra engelsk Shakespeares
lystspil (1810) og Walter Scott samt fra tysk Goethes værker.5
Han forsøgte sig også i den egentlige digtekunst med nogle digte og
lystspil, men her var han kommet ind på et område, den lærde filolog ikke
beherskede og aldrig kom til. En del af lystspillene er skrevet til opførelse i
Helsingør dramatiske Selskab, hvor de muligvis gjorde lykke, men de er
ikke blevet stående i litteraturen.
Også som kritiker og polemiker havde Meisling et vist navn.
Dermed er hans kreditside utvivlsomt udfyldt, og belaster vi debetsiden,
får denne en frygtelig overvægt til kreditsiden.
En hel del kunne tyde på, at Meisling i de yngre år var en glimrende
skoleleder. Da han overtog skolen i Slagelse, var denne både disciplinært og
fagligt i nedgang. Han fik den åbenbart rettet op, men med årene tog hans
hidsighed og pedanteri overhånd, ligesom hans uheldige ægteskab med en
kvinde, der ganske afgjort socialt trak ham nedad sammen med uordentlige
økonomiske forhold, virkede afgørende til, at han efterhånden stivnede og
åndeligt forsumpede.
Personligt var han en særdeles mærkelig fremtoning, som overalt påkald
te sig opmærksomhed og efterhånden spot, når han med sin rullende eller
vriggende gangart, der fremkaldtes ved, at han altid gik med sine alt for
korte arme dybt begravet i bukselommerne, kom gående over skolegården
eller på Helsingørs gader.
Hans nærmest kuglerunde hoved domineredes af et par hvasse øjne, der,
især når han var opbragt, kunne fa et grønligt skær bag et par store,
sølvindfattede briller, og en fast, noget sammenkneben mund. Dertil kom
en stor klumpet næse og en høj pande, begrænset af store bryn og småkrøllet, rødligt hår, der kontrasterede stærkt med hans rødmossede ansigtsfar
ve. Groft sagt havde hans ansigt nogen lighed med hovedet af en gris, set
fra siden. Maven var meget fremspringende, holdningen elendig, fødderne
store og flade, armene så korte, at han lige kunne nå at fa hænderne i
lommerne, og så var de så strakte, at det var umuligt at have ham under
armen.6
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Hans permanent derangerede påklædning var ikke kønnere og vakte
opsigt i Helsingør. På hovedet bar han normalt en gammel Anders Tikøbhat, høje fadermordere, der i nussethed mistænkeligt spillede i det gule.
Halsbindets ender var altid afbidte, da han skulle have noget at tygge på, og
et halmstrå ikke altid var til stede. Den malpropre vest krøllede og gik kun
til midt på maven, livkjolen var gammel og slidt, og den sad som en sæk
over hans fede ryg, i bukserne, der stumpede katastrofalt, kom både knæ og
bagdel tydeligt frem. Under armen sad altid en paraply fastklemt mellem
armen og siden. Et par klodsede fedtelæderstøvler fuldendte påklædningen.
Denne usædvanlige fremtoning understregede sin optræden ved en fan
tastisk grad af mangel på soignering. Hænderne, der sjældent blev vaskede,
var angiveligt så sorte, at man i farten kunne forledes til at tro, han havde
handsker på. Kun fingerspidserne var hvide, fordi han slikkede dem efter
hvert måltid. Hans røde krøller fungerede som håndklæde. Andersen, der
ved at være indlogeret i hans hus, havde rig lejlighed til at iagttage ham på
nærmeste hold, mente dog, at fingerspidsernes hvidhed havde en anden
oprindelse: Når han om aftenen kl. 2O00 gik i seng, bryggede han sig en
stærk punch. Han satte da den overskårne citron mellem tænderne for
bedre at kunne udpresse den, og det gav da ti hvide punkter midt i al
grumsetheden.
Endvidere var hans kjole altid fuld af fjer og dun, og der dannede sig
ligefrem myter om hans »fabelagtige skidenfærdighed«. Det hed sig således
i Helsingør, at han på grund af sine usædvanligt korte arme ikke formåede
at hjælpe sig af og i tøjet. Hver månedsdag klædte hans kone ham derfor af,
fortalte man maliciøst, og underkastede ham en fuldstændig renselsespro
ces. Derpå indsvøbtes han i flonel, klædtes på og kunne gå rundt således om
dagen og sove således om natten indtil næste månedsdag. Man fandt,
mentes det, beviset for rigtigheden af denne snurrige beretning i de mange
fjer og dun, der altså altid sad fast på hans kjole.7
Han var også original i sin hele færden, og livet igennem blev der hæn
gende overordentlig meget af barnet ved ham.
Fx sværmede han for al slags legetøj og kunne timevis more sig selv og
sine børn i biblioteket, der var blevet opbevaringssted, så bordene var fyldt
med legetøj!
Han kunne også stå i timevis og se på rekrutternes øvelser på Grønneha
ve i Helsingør, ligesom han troligt fulgte vagtparaden gennem byen og
interesseret overværede afløsningerne ved Sundtoldbygningen, Kronborg
og byportene, ligesom han var en stor fodsportsmand i den nordsjællandske
natur, som han var en stor elsker af.
Den største plet på Meislings generalieblad var imidlertid hans væremå
de og optræden. Hans temperament var så voldsomt og eksplosivt, så
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tøjlesløst, at det nærmest var en legende.
Han tilhørte den pædagogtype, vi alle har mødt, at kunne man kapere
hans fag, og læste man støt og loyalt sine lektier, havde man hans nåde. Var
det modsatte derimod tilfældet, blev man brutalt forfulgt under anvendelse
af de groveste og mest kompakte former for pression og nedværdigelse.
Hans grovheder mod mindre dygtige elever var uden sidestykke, selv
med datidens håndfaste pædagogiske former taget i betragtning. Skældsord
som fx »vandhuspoet«, »torsk«, »generaldagdriver«, »skraldevognskusk«
eller fx: »Vil du ret vide, hvad Romerne forstod ved »pecus« (kvæg), saa se
kun dig selv i Spejl!« var daglig kost i skolen. Han formåede i den grad at
overskride grænserne for det sømmelige, at han fx ikke undså sig ved, når
han havde fået noget udestående med en elevs fader, da at hævne sig
grusomt på sønnen ved - uden at nævne faderens navn - at omtale ham
yderst nedsættende i klassens påhør, således at alle klart forstod, hvem man
mente, og den pågældende elev vred sig af skam på bænken. Denne side af
Meisling kom Andersen fuldt ud til at stifte bekendtskab med!8
Denne mand blev 1812 gift med Inger Cathrine Hjarup (1793-1854),
datter af Peder Hjarup, brændevinsbrænder i København, en tilsyneladen
de særdeles letfærdig kvinde, der højst sandsynligt søgte de ægteskabelige
glæder på fremmede steder.9 Hun lagde åbenbart også an på den unge
kostgænger H.C. Andersen i hendes hus. Som en anden fru Potifar nægtede
hun sig intet - især ikke i forholdet til byens garnisons officerer - men over
den unge, kvindesky Andersen vågede som over Josef hans gode engel. Fru
Meisling fik aldrig sin vilje med ham, og det blev ikke ham, der kom til at
gøre sin rektor til hanrej.10
Takket være denne kvinde, der også personligt var yderst sjusket og
malproper samt misligholdt hjemmet, kom Meisling på kant med sine
omgivelser i Slagelse og især Helsingør, hvor embedsstanden og den højere
handelsstand var betydelig større end i Slagelse. Man ville ingen af steder
ne vide af hende, da hendes dårlige rygte løb foran hende Helsingør rundt.
Meisling kunne derfor ikke komme i naturlig og fast forbindelse med de
dannede og velhavende kredse i Helsingør, hvor han som byens rektor - og
formentlig mest lærde mand - var selvskrevet til at tilhøre. Trods doktor
grad, professor- og rektortitel var han derfor udelukkende henvist til den
yderst jævne kreds, hvorfra han og hans viv var rundne, et bittert forhold,
der nok har kunnet bidrage kraftigt til at ødelægge hans nerver og øge hans
aggressioner.
Det er - som anført - ikke hensigten i denne bog at skildre Andersens
ophold og skolegang hos Meisling i Slagelsesårene fra oktober 1822 til maj
1826, men som en nødvendig optakt til året i Helsingør, som er bogens
egentlige emne, skal opholdet i Slagelse i meget korte træk gøres til gen-
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stand for en omtale.11
Andersen ankom i højt humør til Slagelse, hvor han indledningsvis blev
indlogeret og kom i kost hos en ældre enke. Da han næste morgen meldte
sig hos Meisling i skolen, blev han venligt modtaget og fik meddelt, at et
brev fra Collin havde ordnet alt for ham. Han blev samme aften meget
forekommende indbudt til familiens bord, og sikkert til Meislings store
forundring halede han ved denne lejlighed både »Alfsol« og »Genfærdet
ved Palnatokes Grav« op aflommen og læste dem stolt højt for familien og
to andre elever, der også var indbudt.
Her havde han dog totalt forregnet sig og katastrofalt misbedømt situa
tionen. Hvad der havde været god politik i København og forskaffet ham
mange komplimenter, vakte kun kompakt uvilje her hos den selv digtende
og skrivende rektor. Hans oplæsninger, der senere i livet blev nærmest
kanoniseret af de europæiske fyrstehuse, blev latterliggjort og hånet af
Meisling.
Andersen mærkede snart, at han - som nøden i hovedstaden hurtigt
havde gjort til en god taktiker — her måtte sadle om. Hans sentimentale
klager nyttede intet hos den stålsatte Meisling, der tværtimod kun opirredes til nærmest vildt raseri over den næsten voksne elevs bløde, forsvarsløse
natur.
I klassen virkede han utvivlsomt som en »grim ælling«. Han anbragtes i
næstnederste klasse mellem næsten børn. Han ragede op over dem alle, og
alle så forundrede på ham og har sikkert opført sig derefter.
Det gode forhold til Meisling holdt kun kort tid, så havde Andersens
optræden, hans uhyggelige mangel på viden om de mest elementære mate
rier, hans kredsen om sig selv og tiltro til, at han engang ville blive en stor
digter, medført et totalt omsving hos Meisling.12
Den førstkommende jul gjorde ikke sagerne bedre. Meisling følte sig ikke
rigtig tilfreds i det provinsielle Slagelse og ønskede at tilbringe julen i
hovedstaden og inviterede Andersen med.
I byens eneste karet stuvedes familien og Andersen sammen med en
dyne over benene og så gik det af sted mod København. Ankommet hertil
blev Andersen for det korte ophold indkvarteret hos gamle madam Jørgen
sen, han tidligere havde boet hos.
Han oplevede under dette besøg for første gang at blive indbudt til
middag i det collinske hjem, og Andersen viste her stolt sin - endnu - gode
karakterbog frem.13
På Meisling har Andersens besøg hos den fornemme, landskendte etats
råd Collin utvivlsomt haft en yderst negativ virkning. Han så her en af sine
fattigste, mærkeligste elever, som nød kongelig understøttelse, og som han
allerede var begyndt at se skævt til, blive modtaget af en af kongens betroe-
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de mænd i sit hjem, hvor normalt kun store folk kom og gik, medens han
selv, rektoren, doktoren og litteraten afmægtig stod uden for denne kreds,
hvor han - som rimeligt var - har følt, han hørte hjemme. Også ved senere
lejligheder, fx sommer- og juleferier, så han denne forhutlede, selvbevidste
elev modtage invitationer til fornemme hjem i hovedstaden, fx kommandør
Wulffs på selveste Amalienborg Slot og Oehlenschlägers. Det har virket på
Meisling som salt i et åbent sår, og hans uvilje mod Andersen er givet
blevet mangedoblet bare på grund heraf.
Langsomt speededes afgrunden mellem rektor og elev op. Meislings usa
lige trang til at spotte og nedgøre Andersen i de andre elevers øjne antog
efterhånden - i hvert fald i Andersens øjne - nærmest gigantiske former.
Han skrev senere udførligt i »Levnedsbogen« om sine pinsler. Fx: »...
Meisling var meget hæftig og slem til at spotte; til Lykke havde vi ham kun
1 Time om Ugen (i Stiil) i vor Klasse, men min Angest for ham var saa
stor, at jeg tidt i mit inderste Hjerte bad, at der maåtte gaa Ild i Kakkelov
nen eller noget Lignende indtræffe der kunde forhindre ham i at komme
...«,4
På den anden side kunne den koleriske mand til tider være virkelig
gemytlig og spille skak eller rambusch med Andersen samt fx under leg
køre sine børn, Andersen og andre elever rundt i en lille »Trillevogn«. Han
nedlagde dog bestemt forbud mod, at Andersen overhovedet befattede sig
med digtning og betydede ham utvetydigt, at han kun havde at koncentrere
sig om sine lektier.15
Men hvem kan dreje en flods retning? At beordre Andersen til ikke at
digte, var, som at forbyde en nattergal at synge! Andersen havde allerede i
Slagelse dybe visioner om, at det var æren for en stor digterkarriere, der
ustandselig drev ham frem, »... men jeg føler dog selv det Urigtige og svage
deri«, som han skrev i dagbogen. Han erkendte imidlertid blankt for sig
elev, at han var ærgerrig som Byron selv!16
I det andet skoleår øgedes hans trængsler. Nu begyndte han at få Meis
ling i flere timer om ugen, bl.a. i græsk, som ikke var noget for Andersen, og
rektoren blev mere og mere ondskabsfuld. »... Mit Udvortes tjente ham
ogsaa til Skive for hans Indfald, der ikke altid vare vittige ...« »Schakspear
med Vampyr-Øinene« var bl.a. en af hans smukke betegnelser for Ander
sen, der ofte ved sådan tiltale brast i gråd, hvad der yderligt æggede den
aggressive rektor.17
En dag, en elev havde moret sig med at skrive et lille vers på bindet af
Andersens Homer, opdagede Meisling det uheldigvis og troede selvfølgelig,
at Andersen var forfatteren.
Det udløste et nærmest skybrud af blindt raseri over hans hoved, inden
Andersen kunne fa forklaret, at han ikke havde skrevet det. Fx affyrede
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Meisling flg. salut: »... De er en stupid Knægt der aldrig bliver noget af; De
vil nok jadske en Hob sammen naar De kommer ud paa Deres egne Been,
men ingen vil læse hvad De skriver, det vil kjøbes som Maculatur hos
Soldin [boghandler i Kbh.] - Naa, skal De nu ikke græde! det lange Spektakkel!«18
Som en lægende balsam på det forpinte sind besøgte Andersen ofte lektor
Ingemann og hustru i Sorø. Han vandrede i mindre ferier trøstigt de »to
Miile« fra Slagelse til Sorø Akademi og blev altid venligt modtaget. På
vejen digtede han ofte nogle småvers, som Ingemann meget imødekom
mende læste. Allerede på dette tidlige tidspunkt i sin digterkarriere havde
Andersen fattet stor interesse for Christian II, den brutale, blodrige, men
vidtskuende renæssancefyrste. Han begyndte at skrive nogle kapitler om
ham, og Ingemann, som lige havde fuldendt sin historiske digtning om
Valdemar den Store og hans mænd, læste og roste det skrevne og mente
dertil, at Andersen afgjort havde talent for den historiske roman, hvorved
han desværre ufrivilligt øgede den unge mands digtervisioner.19 Også et
værk om Leonardo da Vinci påtænkte Andersen at skrive, men han turde
ikke for Meisling.
Ved at læse pastor Krog-Meyers lærebog og høre overlærer J.C. Qvistgaards (1781-1850) foredrag over religionen udvikledes hans begreber om
denne materie, og efter en sådan time nedskrev han som et impromptu
digtet »Sjælen«, som senere aftryktes i hans digte.20
Men i det Meisling’ske helvede gik det støt tilbage, og Andersens nerver
siedes tyndere og tyndere.
I hjerteskærende breve til Collin, oberst Høegh-Guldberg i Odense,
Wulffs og andre klagede han bittert sin nød, men man kendte jo hans
følsomme natur og trøstede ham noget køligt, for ikke at sige håndfast, og
mente, han blot skulle være flittig og indordne sig under Meisling. Så ville
alt gå godt.
Rektor, dr. phil. Simon Meisling (6/10 1787-
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Også på en anden front blev den unge mand nu angrebet, og hans
dagbog røber det ærligt i voldsomt følelsesladede udgydelser.
Efter i nogen tid at have boet til leje hos en ældre enke i byen, besluttedes
det med Collins godkendelse, at Andersen flyttede ind i Meislings hus. Det
var i vore øjne en mærkelig disposition, når man til fulde kender Meislings
uvilje mod Andersens person, men rektoren havde i sin miserable hushold
ning hårdt brug for de 200 rbd. årligt, der af fonden betaltes for Andersens
ophold i Slagelse, og han har for en gangs skyld stukket stoltheden i
lommen.
Andersen flyttede så ind hos rektorfamilien i »et lille Værelse ved Siden
af Fruens Sovekammer, men med egen Indgang«.21 Den unge, umodne
mand fik nu et grundigt kendskab til fruen i huset, et kendskab, som
rystede ham, øgede hans depressioner og givet var med til for resten af livet
at cementere hans angst og uvilje mod at nærme sig en kvinde i et mere
fortroligt forhold.
»Fruen havde intet godt Rygte, man fortalte mange skandaleuse Histo
rier. Smuk var hun ikke, feed og rødhaaret, det var rigtignok kun de forlaarne Krøller, der havde denne Farve sagde hun, thi da hun som Barn
havde rødt Haar vilde hun bære den Couleur Krøller for at man ikke skulde
troe det var Forfængelighed hos hende, at hun tog dem mere mørke,
skjøndt det var hendes egentlige Haar-Farve. Hvilket dog var Snak!«22
Andersen tegnede i »Levnedsbogen« et sikkert ærligt, men ikke smukt
portræt af sin madmoder, som dog altid - trods sin anløbne moral - be
handlede ham ordentligt.
Hun kendte sit dårlige rygte i Slagelse, men slog det nærmest hen med
»et underligt jovialt Væsen, tog let pa Alting« og lå permanent i strid med
tjenestepigerne, der ofte udskiftedes. Hun havde sit eget soveværelse, og
Meisling gik tidligt i seng med en god punch, medens hustruen læste højt
for ham af modeforfatteren Walter Scott. Når han sov, sneg hun sig ofte ud
af huset, forklædt som bondepige. Hun skulle da, mente Andersen, have en
hel del maskepi med bl.a. en del af officererne fra det lansenerregiment,
som på det tidspunkt garnisonerede i Slagelse.23
Det måtte efterhånden gå op for den enfoldige Andersen, hvad hans
rektors hustru bedrev uden for ægtesengen. Men også inden for husets
mure kunne hun finde på at søge sit bytte. Andersen tilstod i »Levnedsbo
gen«, at hun sommetider kunne virke så frivol på ham, at han rødmede og
blev yderst forlegen. Hertil kunne fruen reagere ved spidst at sige, at han
»var ingen rigtig Mandfolk!« Nej, her var fru Meisling afgjort kommet til
den forkerte!
Mere direkte tilnærmelser kom han også ud for, og han beskrev dem
siden malende: »... En Aften kom hun ind til mig, fortalte mig, at hun
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begyndte at blive mager, at hendes Kjole hang ganske løst om hende, bad
mig føle det, jeg bukkede mange Gange for min Rectors Frue, hun gav mig
meget ypperlig Punsch, var særdeles venlig og god - men, jeg veed ikke
selv, jeg følte mig som paa Naale, jeg gjorde hende vist Uret, troede jeg da,
men jeg fik slemme Tanker om hende, skyndte mig bort saa snart jeg kunde
og rystede over hele mit Legeme ... Da jeg kom ind i mit Værelse, læste jeg
min Aftenbøn, bad vor Herre, at jeg maatte blive et godt Menneske! men
kom - for første Gang i mit Liv - til at tænke over Forhold, der aldrig var
faldet mig ind; Forstanden begyndte at spille Slangen fra Kundskabs Træet
...«24
Som en illustration til det kuriøse forhold mellem de to ægtefæller og
fruens dårlige samvittighed skal nævnes Andersens optegnelse, da littera
ten J.K. Blok Tøxen (1776-1848), der var en berygtet skændegæst og ståen
de figur i vittighedsbladet »Corsaren«, i en piece skrev et groft polemisk
indlæg mod Meisling, som denne dog tog meget roligt. »... Blok Tøxen
havde skreven en liden Pjese mod M, den kom en Søndag til Slagelse.
Fruen fortalte mig det og var meget uroelig. »Der kan staae nogle slette
Historier om mig!« sagde hun; »det er et farligt Menneske; jeg tænker at
her vil blive et slemt Spectakkel!« jeg blev ganske forskrækket - M: kom
imidlertid, og sagde at det Hele var noget Væv. »Staaer der intet om mig?«
spurgte Fruen!; »Nei, sagde han; »ikke andet, end at jeg er saa gjærig at jeg
har søgt Mamon selv paa Bunden af den værste Bærmetønde; det er da
dig!« - »Ja mig!« sagde hun og loe, men hvidskede siden til mig: »Gud skee
Lov, at der ikke stod Andet; jeg fik lidt Skræk i Blodet!«25
Tiden i Slagelse var hård for Andersen, men den var på sin vis kun en
ouverture til året i Helsingør, som nu så småt begyndte at aftegne sig for
ham i horisonten.
Meisling havde aldrig rigtig fundet sig til rette med stillingen som rektor
i Slagelse, men stilede højere og ville gerne tættere på hovedstaden. Da
stillingen som rektor i Helsingør lærde Skole i foråret 1826 blev ledig, søgte
han embedet, og hele skolen, familien og ikke mindst Andersen var overmå
de spændte på, om han fik stillingen.
Da Andersen den 7. maj blev klar over, at Meisling samme dag havde
faet privat underretning om at have faet det fornemme embede i den bety
dende provinsby, gjorde han hurtigt op med sig selv. Om end Meisling ikke
havde behandlet ham godt, var Andersen alligevel af den enkle, usammen
satte overbevisning, at rektoren trods alt var den, der bedst kunne føre ham
frem til studentereksamen, og nu kendte han jo ham og hans hus. Desuden
skønnede han, at han ved at blive i Slagelse ville fa sin skolegang forlænget
med et år.
Andersen skrev da den 7. maj et langt, indtrængende brev til Jonas
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Collin om at fa tilladelse til at følge med til Helsingør som kostgænger i
Meislings hus. Han kunne anføre, at han allerede havde drøftet sagen med
rektoren, der stadig havde uhyggelig brug for Andersens kostpenge og
derfor ikke havde noget afgørende imod, at Andersen fulgte med til Helsin
gør. Han gav i brevet samtidig udtryk for et såre forfængeligt håb om, at
Meisling i den nye stilling skulle vise sig lidt mere høflig imod ham og tillige
frygt for, at de helsingørske elever vist skulle »være nogle urolige Kra
bater!«26
Collin kunne tiltræde Andersens ønske, og denne fremsendte da en an
søgning til Universitetsdirektionen (efter Meislings koncept) om at måtte
følge med som gratist, der nød fri undervisning, og fa sin eksamen i Hel
singør.27 Det bevilgedes til hans store glæde allerde i slutningen af samme
måned.
Det er nok et åbent spørgsmål, om Andersen, hvis han havde kunnet se
om bag horisonten, alligevel ikke ville have betakket sig for at følge med
Meisling til Helsingør og i stedet for være forblevet i Slagelse under den nye
rektor, selv om det måske ville have kostet ham et år mere på skolebænken.
Det år, han nu - stærkt forventningsfuldt - gik ind til, blev sjæleligt
ubestrideligt hans livs værste, formentlig med krigsåret 1864 som nummer
to.28
Hverken han eller Meisling har været sig bevidst, at kløften mellem dem
i virkeligheden var blevet så bred,-at ingen af dem - rektoren allermindst længere formåede at skræve over den. De var nu nået så langt, at Meisling
nærmest så rødt ved synet af Andersen, og denne rystede af skræk, når
rektoren kom i nærheden af ham.
Det var hidtil ikke lykkedes Meisling at tvinge Andersens ånd ind i de
baner, han havde afstukket med fast hånd, og han har givet derfor lagt
større og større kraft og brutalitet i sine bestræbelser, så han til sidst har
været ved at sprænge ham, han ville omskabe og forbedre. I sin afstumpede
pædgogiske fanatisme har han været omtrent som Olaf Tryggvesøn, der
bogstaveligt talt ville slå nordmændene til kristendommen.
Det skulle dog heller ikke i Helsingør times Meisling at ændre noget som
helst på Andersen, og at en engelsk kritiker 25 år senere skulle nå frem til at
placere Andersen på linie med Shakespeare og Homer, havde den gode
H. C. Andersen, tegnet med blyant 1832-33 af
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rektor næppe i sin vildeste fantasi forestillet sig.
Selv i Helsingør måtte han digte, om end hans eksalterede følelsesliv og
forcerede produktionslyst øgede hans psykiske krise til bristepunktet.
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III KAPITEL
I HELSINGØR

»... Jeg haaber M vil blive mere og mere god mod mig, og naar han tager
mig med [til Helsingør] og jeg er i hans Huus, maa han interessere sig
for mig ...«
(H.C. Andersen 9/5 1826 i brev t. Jonas Collin)
Midt i al elendigheden i det meislingske hus blev rejsen fra Slagelse til
Helsingør i den forårssmukke maj måned 1826 en stor, rig oplevelse for den
unge H.C. Andersen.
Han skildrede den begejstret i flere breve og år efter i »Levnedsbogen«
og »Mit Livs Eventyr«. Det er klart at se fra brevene, at her var et udpræget
stemningsmenneske, der havde en videbegærlig opdagelsesrejsendes sande
natur, og som elskede rejselivet.1 Han blev da også siden den mest rejsende
af vore guldalderdigtere med det kendte valgsprog: »At reise er at leve!«, og
hans mange livfulde rejseskildringer blev vidt berømte.
Onsdag den 23. maj 1826 tidligt om morgenen startede man fra Slagelse.
Rejseselskabet bestod af familien Meisling, tjenestepigen, Andersen og en
anden, ældre elev ved navn Jens Hviid (1806-37), der skulle demitteres til
oktober s.å.
Sent den foregående aften ankom vognen, og man pakkede den med det
nødvendigste, medens møbler, overskydende tøj og andet større gods gik til
Korsør og transporteredes ad søvejen.
Det havde først været meningen, at Andersen og tjenestepigen også skul
le være transporteret søværts, men Andersen talte godt for fruen, og han fik
mærkværdigvis lov til at rejse med familien, hvorved efterverden fik en
glimrende rejsebeskrivelse, og den danske natur, som han siden så levende
og utrættelig skulle skildre, blev for første gang levende for ham.2
Allerede inden hestene kom og blev spændt for om morgenen, sad Meis
ling og børnene rejseklædte på vognen, en skik han havde ved begyndelsen
af sine rejseferier, ja, han drak endda ofte sin morgenkaffe på vognen. Alle
de øvrige steg op, og rejsen påbegyndtes, medens snakken selvfølgelig gik
om den by, man rejste mod, og som blev afmalet Andersen »som et Him
merige«. Ved afrejsen fik Andersen en del smukke afskedshilsener til sin
stambog, bl.a. skrev Ingemann venligt i den og ønskede ham held og lykke.
Den første dag nåede man frem til Ringsted. Her overnattede familien
Meisling hos en præst ca. 7 km nord for byen, medens Andersen, Jens
Hviid og tjenestepigen indlogeredes på kroen [»Overdrevskroen« i Vigersted Sogn].
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For at spare på skillingen lod Meisling de tre krogæster vandre fra kroen
ud til præsten, som han formentlig har kendt, og hvor der var gratis aftens
mad til alle, hvorpå de tre atter, da det var blevet mørkt, måtte trave de syv
kilometer gennem en stor skov tilbage til Overdrevskroen.
Andersen tilstod åbent senere, at han var bange under den lange van
dring i den ukendte egn, og de stødte da også på »en drukken Bonde der
blev vor Veiviser«. Andersen troede først, det var en røver, de var kommet i
selskab med, og de gik selvfølgelig vild og kom først efter midnat udkørte til
kroen.3
Næste dag kom man ad landevejen, der forekom ham »tør som Lyneborg-Hede«, igennem Roskilde, hvor den højtliggende domkirke ved fjor
den og denne »med sine Skovkyster, store Bondebyer og Fiskeleier« gjorde
et mægtigt indtryk på Andersen, og hvor han fandt, der var en glimrende
udsigt. Det kuperede terræn omkring byen ængstede ham noget, da »det er
en halsbrækkende Vei at kiøre, Bakke op og ned og nogle ere steile som et
Tag og dertil kom, at vore Heste vare sky, saa jeg kun halv kunne nyde den
deilige Natur«.4 Issefjorden var han også betaget af, og han følte sig »som
en Fugl i Luften«.
Meisling var under rejsen tilsyneladende i godt humør, og det satte
selvsagt for en stakket stund humøret og forventningerne i vejret hos An
dersen.
De rullede over Værebro A nordøst for Jyllinge i Ølstykke Sogn, og
Andersen erindrede sig fra den velboniterede historieundervisning sagnet
om oldtidskongen Frode Fredegods begravelse her, som Saxo beretter om i
5. bog i sin Danmarkshistorie. Mange oldtidsminder stod pludselig levende
for hans øjne, og han »syntes for Øieblikket at leve i en heel Digterverden«.
Derefter gik det mod Slangerup, som han længtes efter at se, da det jo var
salmedigteren Thomas Kingos (1634-1703) fødeby, og danske salmer lærte
Digteren Bernhard Severin Ingemann (28/5
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man tilgavns i datidens skoler. Han blev her dog dybt skuffet, idet »Byen og
Indvaanerne gav mig Idee om et sandt Ravnekrog«.5 Nogle huse var pynte
lige, »... andre saae ud som en polsk Bondehytte, paa Gaden laa skidne
Unger og vrælede og paa Postgaarden havde de ikke engang en Trappe til
at stige ned fra Vognen paa, men vi maatte allesammen balancere [ned]
paa en Stoel; knap en Flaske suurt 01 var at faae før den hentedes fra
Kroen, og i Stalden (thi jeg besaa Ledigheden) stod Husets eneste Sviin i et
Degntrug - dog var Folkene ellers ret galante imod os. Paa en ussel Kiste af
Vogn der gialt for Postvogn rullede vi da fra dette drøvelsens Sæde ...«
Sent om aftenen nåede selskabet frem til Hillerød, hvor Andersen så
Frederiksborg Slot i klart måneskin. Dette møde med Christian IV’s store
renæssanceslot satte mægtigt hans fantasi i bevægelse. Selv om det var
omkring midnat, og Meislings var gået til ro, ville han se slottet og trådte
med andagt ind i slotsgården, og han skrev senere - dybt imponeet - til
Ingemann, at dette slot var »den første Ridderborg jeg har seet og aldrig
glemmer jeg den Følelse der i dette Øieblik levede i mig«.
De dybe slagskygger fra fløjene, spirene og de mange udhuggede statuer
gav ham indtryk af noget eventyragtigt. Han konstaterede med en vis
gysen, at der kun brændte lys i et enkelt, lille afsides vindue, og dødens
stilhed syntes at ruge over det mægtige, tavse kompleks.
Hans frodige fantasi fremmanede den hedengangne konge og hans trofa
ste mænd, og han forestillede sig pludselig, at alle billederne i den store
riddersal med ét fik liv og kom ned til ham, og han erkendte, at han »blev
underlig tilmode!«
Han gik ene rundt i slotsgården i en times tid, medens hans skridt gav
genlyd i den tomme gård, og vandrede derpå tankefuld tilbage til gæstgi
vergården, medens allehånde spøgelseshistorier kom over ham. Mon der
ikke fra bl.a. denne aftens oplevelser skulle have bundfældet sig indtryk
eller impulser, som senere blev forløst og i bearbejdet form brugt i hans
»Fodreise« etc. fra 1829?
Ved daggry rejste de videre, og Andersen beundrede i solskin det mere
venligt udseende Fredensborg Slot, der forekom ham »lidt chinesisk« i sin
stil. Resten af vejen til Helsingør gennem Danstrup og Nyrup Hegn syntes
ham »poetisk deilig og saa riig paa Afvexling at jeg følte mig forfrisket paa
Aand og Legeme«.6
Endelig øjnede han Øresund med »Tycho Brahes Øe« langt ude i sun
det, og »Helsingøer laae dybt nede under os«. Betragtet fra bakkerne syd og
sydvest for byen, sagde denne ham mærkværdigvis ikke meget, men i det
samme øjeblik, han kørte ind gennem »Roskildeporten«, som lå for enden
af Sudergade, kom gennem denne og over torvet, forekom byen ham allige
vel »et lille Kjøbenhavn«, og han blev meget begejstret for den, de mange
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høje huse, de snævre gader og den - sammenlignet med Slagelse - overvæl
dende menneskevrimmel.7 Vognen gjorde endelig holdt ud for latinskolen i
Kongensgade, og Andersen trådte forventningsfuld ind i den »smukke Sko
lebygning«,8 hvor han gennem det kommende år skulle komme til at til
bringe en af sit livs mest uhyggelige perioder.
Af Andersens og Meislings ankomst til Helsingør lærde Skole den første
dag, hvor rektoren indsattes i embedet efter den affældige olding rektor
Bertel Møller, der havde været rektor siden 1806, har den senere herredsfo
ged Ole Lund (1812-91) givet en sikkert troværdig, men ondskabsfuld
skildring i sit værk »Smaabilleder fra Helsingør 1800-30« (1900).
Lund var på det tidspunkt selv elev i skolen, og han overværede hele
ceremonien i skolens største sal, hvor Andersen også var til stede. Hans
fremstilling indtager en særstilling derved at være den eneste publikation,
hvor Helsingør lærde Skole og dens rektor omtales mere udførligt og be
dømmes af en, der har gået i skole samtidig med Andersen. Den giver
således et vist korrektiv til Andersens følelsesladede skildringer i brevene og
selvbiografierne, et korrektiv, som dog skal benyttes med en vis var
somhed.9
Naturligvis havde hele byen i almindelighed og lærere og elever i særde
leshed været spændte på at se skolens nye, myndige rektor. Rygterne var
løbet i forvejen fra Slagelse, og han havde heller ikke efterladt sig de gun
stigste minder fra den tid, årene 1808-12, hvor han havde været adjunkt
ved skolen.
Spændingen udløstes mandag den 29. maj 1826, hvor Meisling tiltrådte
sit nye rektorat, og Ole Lund har skildret begivenheden ikke mindre inter
essant, end Andersen ville have kunnet.
Alt personellet ved skolen, lærere som elever, var trådt an i salen. Der
opmarcheredes i geledder langs væggene, således at lærerne, indordnede
efter anciennitet, stod til højre for katederet, derefter mesterlektianerne, så
de øvrige klasser i aldersorden, så de mindste havde deres plads til venstre
for katederet. Alle havde selvfølgelig anlagt deres stiveste puds.10
Snart brødes den forventningsfulde tavshed, og Meisling trådte ind.
Han havde til lejligheden iført sig sin form for galla, der bestod i: Sort
livkjole, gråmelerede benklæder, sort vest og på fødderne fedtelæderstøvler.
Dertil kom et hvidt halsbind med underneden overordentlig store »fader
mordere«, der - ligesom halsbindet - faldt stærkt over i det gullige. På
næsen bar han store sølvbriller.
Med hænderne begravet i bukselommerne og med et kort nik til alle sider
stolprede han hurtigt med sin vuggende gang op gennem salen, besteg
katederet og tog ordet.
Ved sin indtræden blev han ledsaget af to voksne personer, der stillede
3*
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sig op ved hver sin side af katederet, den ene lille og undersætsig, den anden
høj og ranglet.
Ole Lund stirrede intenst på den lange. Det var en mager og noget
ledeløs person. Hans indfaldne ansigt var i uafbrudt bevægelse, grangive
ligt som om han mumlede eller gumlede på noget. Hans sorte hår hang
pjusket og uret og syntes at trænge til kam og saks. Han var iført en dårlig
siddende, gråmeleret kjole af groft stof. Ærmeopslagene hang et godt stykke
ud over håndleddene, og hans knoglede magerhed understregedes pinligt
ved de tynde, snævre sommerbenklæder. Kjolens skøder var så lange, at de
snippede over hinanden og var lige ved at feje gulvbrædderne.
Nogle af de mindre elever mente, at de to deroppe ved katederets fløje
var skolens fremtidige pedeller, der skulle øge højtideligheden ved deres
nærværelse.
Det viste sig imidlertid hurtigt at være to nye elever, der tilmed var
pensionærer hos rektoren: H.C. Andersen og Jens Hviid.11
Andersens alder og originale fremtoning samt permanent fattige og for
sømte udseende, der i denne nærgående skildring præsenteres uden forbe
hold, har sikkert klæbet til ham resten af hans skoletid i Helsingør, om end
han senere skrev, at han havde et godt forhold til eleverne. Mon ikke det er
lidt af en »gruppering«? Dette beklagelige forhold har heller ikke bidraget
til at gøre dette år lysere for ham blandt eleverne, hvor det må påregnes, at
hovedparten havde velstående forældre.
Familien og Andersen må dog være ankommet til Helsingør under en vis
konfusion, da hele bagagen - herunder Andersens kuffert med personlige
effekter - som anført var blevet sendt ad søvejen nord om Sjælland, og da
skibet i Korsør havde måttet vente flere døgn på gunstig vind, påløb der
store forsinkelser, så Meisling af skolens bibliotek nødsagedes til at låne
ham bøger, skrivetøj m.v., til hans egne nåede frem. Andersen var noget
nervøs for, om hans ejendele på skibet i givet fald skulle ende på havets
bund, da han var vidende om, at Meisling for at spare ikke havde tegnet
assurance for godset.
At familiens ejendele med sengetøj m.v. ikke nåede frem samtidig med
familien, medførte yderligere, at man de første nætter måtte overnatte på
en gæstgivergård, hvad der bragte Meisling i harnisk.12 Han viste herunder
atter sin nærighed ved at lade Andersen og Hviid deles om »en lille Jern
seng for Een Person« i et kammer på gæstgivergården.
Desværre har Andersen ikke anført, hvilken gæstgivergård, det var, og
da byen til overflod var forsynet med sådanne samt logishuse, sømands
hjem, beværtninger og blandinger heraf, er det umuligt at spore.
Det gælder i det hele taget for hovedparten af det materiale, der er
efterladt os, at Andersen desværre - bortset fra nogle breve og et par fristile
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- har været meget sparsom med at skildre navne på lokaliteter i Helsingør,
som kunne have øget denne fremstillings lokalhistoriske karakter betyde
ligt, om han havde gjort det. Han lærte det ellers tilgavns senere i sine
dagbøger og mange rejseskildringer fra udlandet.
Bortset fra nogle af de kendteste lokaliteter, som fx Kronborg, Marien
lyst, havnen, Øresund og Hellebæk er det ikke meget af konkret viden om
gade- og stednavne, vi far at vide. Hans ofte i almindelige vendinger holdte
skildringer af byen minder i nogen grad om stilen i de senere eventyr, hvor
det også er sjældent, at man kan stedfæste en bestemt geografisk lokalitet.13
Som en af årsagerne kan nok anføres, at han af Meisling kørtes i meget
korte tøjler og - bortset fra den første tid - kom meget lidt ud i byen,
sammenlignet med tiden i Slagelse, så lysten til at skildre byen og omegnen
er nok naturligt dalet i takt med hans stigende trængsler.
Som noget af det første, inden skolegangen begyndte om mandagen,
skrev Andersen allerede om søndagen et langt, begejstret brev til Collin om
sin rejse og sin ankomst til Helsingør.14
Byen var han meget betaget af, og allerede samme dag, som man ankom,
havde han og tjenestepigen sammen med Meislings børn været ude at se på
byen.
Færdselen og trafikken i gaderne betog ham meget. Især nede »paa
Skibsbroen«, hvor alle de mange nationers skibes søfolk færdedes, noget,
han aldrig havde set før, og som jo gav Helsingør dens kendte, internatio
nale tilsnit. »... her taler nogle tykke Hollændere deres hule Sprog, der
hører jeg det harmoniske Italiensk, længere henne læsse de Steenkul af en
engelsk Brig, saa jeg troer at lugte London, Sundet er besaaet med Skibe,
der som Strandmaager svæve forbi Kysterne; Idag gik der et stort Krigs
skib [formentlig linieskib, 3-dækker] herigiennem trukket af et Dampskib,
de saluterede [også fra Kronborg] og lystigt drønede det og gav Echo fra
Kulien ,..«15
Meisling tog sig også tid til at kigge på byen og dens seværdigheder
inden indsættelsen i embedet. Dagen efter var han og Andersen bl.a. i
Marienlyst slotspark med de mange statuer, som var noget af det smukke
ste, Andersen havde set. Især var han begejstret for udsigten ud over
sundet og Kronborg fra slottets øvers te etage, hvorfra man også kunne øjne
»det sorte Kulien i sin blaalige Taage,« der sagde ham, at »paa den anden
Side Vandet begynder et Klippeland«. Meisling betroede ham, at den
smukke kyststrækning efter hans mening havde »meget Ligning med Ky
sten ved Neapel; hvilke herlige Bakker ere der ikke i Haugen [slotsparken
og skoven bag slottet]; Alt forekom mig som et Sweits og jeg følte mig saa
usigelig lykkelig, o man maa blive Digter eller Maler ved at see den deilige
Natur. O Velgiører [Collin] tak! tak! for hvert lykkeligt Øieblik! Livet er
dog herligt!!! -«16
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Det smukkeste ved Marienlyst Slot var dog »at see op paa Therasserne
der gaae i Zikzak opad og var propfulde af Herrer og Damer Karle og
Piger, nogle sad endog oppe i Træerne og man hørte da en Klappen baade
under, over og omkring sig«.
Andersen kunne også meddele Collin, at byen ville blive illumineret om
aftenen i anledning af prins Frederiks (VII) og Frederik VI’s datter prin
sesse Wilhelmines forlovelse, også en stor oplevelse for den hidtidige Slagelseborger. Skolen, skrev han, ville også blive illumineret.
Han fandt i øvrigt, at skolebygningen i Kongensgade var »en brillant
Gaard, har tilhørt Hauch [Georg Christopher H, kæmner v. Øresunds
Toldkammer, senere oberst og kammerherre] med store gibsedc og malede
Værelser men den ligger i en hæslig Nybodersgade og stikker da ogsaa
Hoved høit over de omliggende Padehatte ...«
Nu var Andersen imidlertid ikke kommet til Helsingør som turist, men
for gennem hårdt, ihærdigt og målbevidst arbejde at tage en studentereksa
men, hvad han også var sig smertelig bevidst.
Det lange, smukke brev ender da også brat, da han alvorligt og nærmest
fatalistisk slutter med at omtale den kommende skolegang:

»... Imorgen begynder da Underviisning; fremad vil jeg! Gud
give mig Kraft, skee hvad vil! han kan ikke forlade mig! i Tillid
til ham vil jeg stræbe og haabe at ikke alle mine Drømme ere
Phantasie; jeg haaber nok M vil vedblive at interessere sig for
mig, derfor bort med al Frygt! Disciplene see heller ikke saa
rebelske ud som jeg frygtede og de synes endog ret artige og
godlidende imod mig ... Men nu lev vel! naar der er noget at
skrive, tør jeg jo nok? hils Deres Kone og Børn og tænk underti
den paa
Deres inderlig taknemmelige
Andersen«17

Foruden Meisling skulle fruen selvsagt også »indsættes« med manér i byens
selskabsliv, d.v.s., at hun fik visit af byens spidsers fruer, som endnu ikke
kendte hende.
Andersen skildrede den særprægede visit, som klart viste hendes begræn
sede horisont og mangel på kendskab til at kunne begå sig i de bedre
kredse. Han overværede sammenkomsten, som godt kunne have været no
get fra et Holberg-stykke: »... Hjemme fik Fruen Vesit af alle Honoratiores
Fruer. »De kan ikke troe, hvor jeg glæder mig«, sagde hun, »at jeg er
kommet her ned. Det er saadan en skrækkelig By Slagelse, med Ondskab
og Bagtalelse, ingen honnet Kone gaaer fri! De skulle vide, hvad Folk sagde
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om mig«, og nu fortalte hun dem alle de skandaleuse Ting, Folk virkelig
sagde om hende. De arme Damer rødmede og neiede medens jeg faldt i
Staver over dette Skriftemaal. Saasnart de vare borte, spurgte jeg hende,
hvor hun vilde fortælle Sligt. »Det er bedre«, svarede hun, »at jeg fortæller
det, end at de skal høre det af Fremmede! af min Mund troer de det ikke«.18
Besynderligt, at den unge, uerfarne og med livets ofte snuskede krinkelkroge ukendte Andersen alligevel i dette tilfælde havde mere udsyn end sin
bedærvede madmoder og klart kunne vurdere, at denne ved sine usminke
de, halvlumre oplysninger ligefrem selv bidrog til at give de fremmødte
damer et sværd i hånden mod hende og på forhånd øge deres uvilje.
Foruden at blive en stor digter er Andersen også kendt som en fremra
gende, særdeles flittig brevskriver, hvad der i høj grad har udvidet kendska
bet til hans liv og bekendtskabskreds.19
Han klarede livet igennem den enorme korrespondance ved ofte at skrive
stort set den samme tekst i flere breve og så blot sætte en anden adressat og
slutning på.
Allerede i Helsingør kan dette forhold iagttages, og især blev ét af hans
breve, som han affattede umiddelbart efter ankomsten til byen, kendt og
læst i samtiden.
Han skrev et langt, begejstret brev om sin rejse og ankomst til Helsingør
til sin gode bekendt i København, litteraturhistorikeren og universitetsbib
liotekaren professor Rs. Nyerup (1759-1828), som også var en af dem i
hovedsaden, der havde interesseret sig for ham og tilladt ham at låne bøger
med hjem fra biblioteket.
Uheldigvis syntes Nyerup, at brevet var en så velskrevet, levende skil
dring af rejsen, så han sendte uden videre og i den bedste mening brevet til
avisen »Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn«, hvor det kort efter blev trykt
under titlen »Fragment af en Reise fra Roeskilde til Helsingøer«.20
At den erfarne litterat fandt brevet læseværdigt, er forståeligt, da det var
endnu mere højstemt og engageret i tonen og beskrivelserne af de geografi
ske steder, Andersen havde passeret, end fx brevet til Collin. Man kan
måske i det ane sidestykker til hans rejsebeskrivelse »Skyggebilleder af en
Reise til Harzen« etc. fra 1831.
Da Andersen meget hurtigt blev bekendt med, hvad der var sket, blev
han nærmest skræmt fra vid og sans, idet han klart regnede med, at Meis
ling givet agtede at hudflette ham for overtrædelse af forbudet mod at
befatte sig med litterære arbejder, hvad også skete.
Hed om ørene skrev han hurtigt til Collin og undskyldte sig. Han havde,
skrev han, kun sendt Nyerup et rejsebrev, som han havde gjort til andre af
sine bekendte. At professoren havde sendt det til bladet uden Andesens
vidende og tilladelse, kunne han vel næppe lastes for. »... Der staaer vel
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intet Navn under, men det ærgrer mig dog at det er trykket, mindst tænkte
jeg derpaa da jeg skrev det, og var derfor ikke ængstelig med Udtryk og
Form som jeg vilde have været dersom det var faldet mig ind«.21
Også oberst Høegh-Guldberg i Odense havde læst brevet i avisen, og
han skrev til Andersen og advarede ham mod at spilde sine kræfter på
litterære arbejder, men blot koncentrere sig om skolesagerne. Obersten
troede fuldt og fast, at det var Andersen selv, der havde sendt brevet til
optagelse i avisen.
På dette tidspunkt, begyndelsen af juni 1826, var Andersen vel ved at
finde sig til rette i Helsingør. Han havde, som brevene giver udtryk for, så
småt set sig om i byen og den nærmeste omegn. Selv ude i Hammermølleskoven ved Hellebæk, hvor »Helsingøers Dyrehave« var, og hvor der var
gøgl som på Dyrehavsbakken, men selvfølgelig i mindre format, havde han
været sammen med Meislings og børnene og redet på gynger o.s.v., og
Meisling havde oven i købet betalt hans entré.22
Hver søndag de første uger gik han en tur med rektoren, der viste ham
mange smukke partier, så det forekom ham, at han var »forfløttet fra
Lyneborg-Hede til en Phantasi-Verden eller et lille Gesnersk Idyl-Land«,
som han skrev til Collin.23 Sans for naturen havde rektoren i hvert fald.
Kommandørinde Wulff i København, som Andersen underrettede om
disse interessante ture, vejrede straks inspiration for den unge digter og
advarede ham moderligt, men bestemt »... ikke at lade min Phantasie
forlede mig til, Begeistret af den skjønne Egn og det livfulde Sund ved
Østersøen, at skrive Elegier eller andre lyriske Stykker«, hvad han højt og
helligt lovede hende at afstå fra, men var komplet ude af stand til at holde.24
Men det tålelige forhold til Meisling varede kun kort. Det var som
stilhed før stormen. Nissen var flyttet med fra Slagelse, og da skolelivet for
alvor begyndte for dem begge, gik der ikke lang tid, før Andersens person
og præstationer fik Meisling til nærmest at gå fra koncepterne. Og på
toppen af dette blev det ydermere rektoren klart, at hans elev - trods det
indiskutable forbud - ikke kunne lade være med at digte. Det blev en af
dråberne, der fik bægeret til at flyde over.
Og alligevel viser hans breve fra 1826-27 til fru Wulff, at netop den
kommende vinter, hvor alt så mørkest ud, hvor han var ved åndeligt at gå
til grunde og alvorligt tumlede med tanken om udvandring eller selvmord,
fastholdt han samtidig urokket og stædig, næsten selvpinerisk, det store mål
om et digternavn.
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IV KAPITEL
LIVET I HELSINGØR

»Mit Liv i dette Huus dukker endnu i Erindringen frem i mine værste
Drømme; jeg var ved at bukke under og min Bøn til Gud, hver Aften, var
at tage denne Kalk fra mig, at skænke mig Døden!«
(H.C. Andersen i »Mit eget Eventyr uden Digtning,« 1847)
Det er vel forståeligt, at Andersen i begyndelsen i Slagelse havde været
næsten svimmel af lykke over den succes, han havde erhvervet i Køben
havn. Alene det, at han nød offentlig, ja, kongelig understøttelse, var for
ham et ubedrageligt bevis på, at omverdenen havde accepteret, at han var i
besiddelse af ualmindelige evner. At Meisling harmedes over en skoleelev,
der - uden at have papir på et »historisk-æstetisk« grundlag - præsenterede
sig som digter, kunne han ikke forudse.
Andersen var i ungdomsårene ikke egentlig litterært interesseret som så
mange af sine skolekammerater. Han ønskede ikke - mere eller mindre
ørkesløst - at diskutere poesien i dens forskellige facetter, men han ville
personligt, fuldt og helt, gennemleve dens problem. Derfor kunne han hel
ler ikke i Helsingør blive Meisling en følgagtig elev.
Den by ved Øresund, Andersen nu med bankende hjerte og de største
forventninger om var ankommet til, var ved siden af det provinsielle Slagel
se nærmest en storby med tilsvarende broget liv og mangfoldige aktivi
teter. 1
Han erindrede sig humoristisk senere i 1830’erne, da han skrev sin lev
nedsbog, at han ved ankomsten til Slagelse i november 1822 havde spurgt
værtinden i gæstgivergården, hvad der var at se af seværdigheder i byen og
fik svaret: »Pastor Bastholms Bibliothek og Byens nye, engelske Sprøite!«2
Alligevel var Helsingør i 1826 på mange måder kun en skygge af fordums
tiders storhed.
Kaperkrigen 1807-14, ranet af orlogsflåden og de mange handelsskibe
1807 sammen med de store, langvarige militære indkvarteringer, der greb
dybt ned i befolkningens liv på alle ledder samt endelig statsbankerotten
1813 havde medført en katastrofal nedgang i byens økonomiske liv. Endvi
dere brød mange af de store, rige skibsklarererforetninger, skibsværftet og
andre firmaer, der gav brødet til mange familier i Helsingør, sammen og
forstærkede derved byens økonomiske vanskeligheden i efterkrigsårene.3
Naturligvis var byen som grænse-, garnisons- og havneby, hvor alle
forbipasserende skibe skulle standse op og betale sundtold, stadig en særde
les livlig by, men dens egentlige storhedstid faldt i årene op mod 1807, den
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såkaldte »glimrende handelsperiode«.4 Søfarten blomstrede dog noget op
igen i løbet af 1820’erne, indtil »det store krak« endelig satte ind i 1857 med
afskaffelsen af Øresundstolden, hvorefter passagen gennem Øresund var fri
for alle nationers skibe.5
Ved folketællingen 1801 havde Helsingør haft 5282 indbyggere og var da
på størrelse med fx Aalborg. Ved den flg. folketælling, der først blev foreta
get i 1834, var tallet oppe på 7122 indvånere,6 i vore øjne visselig ikke nogen
stor købstad, selv om man selvfølgelig ikke kan måle fortiden med nutidens
målebånd.
Utvivlsomt har Helsingørs udseende talt til Andersens fantasi. Han giver
også selv udtryk herfor i brevene og sine skolestile. Hele det myldrende liv i
havnen og omkring toldkammeret, det blomstrende, men barske værtshus
liv og skibsbroen med de mange folkeslags søfolk samt den store garnison
og marinens vagtskib var Andersen stærkt optaget af, og de mange indtryk
har været med til at udvide hans horisont og give ham en endnu slumrende
digterisk inspiration.
Medens Andersen var i Helsingør, foretoges en stor havneudvidelse.
BorgmesterJ.A. Steenfeldt (1783-1858, borgmester 1820-48) foreslogi 1821
en betydelig udvidelse for at øge kapaciteten. Den fandt sted i årene 182428, og resultatet var en udvidelse til 51.700 kvadratalen med en største
dybde på 16 fod.7 Herefter ville den kunne rumme 40-50 skibe foruden 2030 jagter og slupper. Formålet med udvidelsen angaves at skaffe »et sikkert
Tilflugtssted for mangen i Livsfare værende Sømand, der ellers i Efteraarsstormene maatte finde sin Grav i Byens Nærhed«.8
Dette vidtspændende formål gik selvsagt ud over byens lokale interesser,
hvorfor der ved kgl. resolution af 18. maj 1824 anvistes ikke mindre end
70.000 rbd. til projektet, hvorefter havnen til gengæld blev statshavn.9
Et russisk linieskib og en fregat til ankers på

var det monumentale billede af linieskibet

Helsingør rhed 1826. - Den russiske flådeaf

»Asow«. I baggrunden til venstre ses Kron
borg, ellers mægtig, her lille bitte. Også de

deling, som Andersen så og omtalte i bl.a. sin

stil om Helsingør, blev også foreviget af vor

andre skibe er små. Den vimse båd i forgrun

store marinemaler C. W. Eckersberg (1783-

den forhøjer ved sin bevægelse krigsskibets mo

1853). Han malede en række billeder af russi

numentale ro, ved sin farve den fornemme kø

ske krigsskibe, som i 20’eme besøgte Danmark

lighed i flag og rigning. Særlig denne er smukt

på vej til de store have. Den politiske bag

malet. Der er luft mellem rær og tove, en for

grund var Ruslands spændte forhold til Tyr

underlig jungle, men vokset efter den strengeste

kiet. Kejserrigets magt skulle demonstreres ved

plan. Skyerne hæver sig og giver plads for

flådeøvelser i Nordsøen og Middelhavet. 1826

kæmpen. - Udstillet 1829. Tilhører Statens

ankrede tre krigsskibe op på Helsingørs rhed.

Museum for Kunst.

Eckersberg tog derop med dampskibet »Cale

Foto: Statens Museum for Kunst

donia« for at gøre studier. Blandt resultaterne
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Det har været et betagende syn for den unge fynbo - når vinden var
rigtig - at se de mange nationers skibe komme rundt om Kronborg: Li
nieskibe, fregatter og korvetter, barker, brigger, skonnerter, enkelte damp
skibe og småskibe mellem hverandre, for bugnende sejl, helt op til det
øverste af masterne, ligesom i kapløb om, hvem der kunne komme forrest
og sommetider i hele klumper, så det formaliter så ud, som om de skulle
jage bogspryd og stagsejl ind i hverandres rig.
I Andersens tid i byen var det endnu lovbefalet, at forbisejlende skibe
skulle »stryge« for Kronborg [stryge bramsejl, mers- eller topsejl], medens
man passerede fæstningen som et tegn på honnør for den danske konge, der
havde »overhøjheden« over sundet. Undlod en skipper dette, sendte man
fra en af fæstningens kanoner først et løst skud efter ham, og hjalp dette
ikke, affyredes et skarpt varselsskud med retningspunkt lige foran stævnen.
Det fik som regel det pågældende skib til at standse og bjerge sejlene.
Regningen på de to skud blev kort og godt lagt oven i tolden!10
Også det berømte færgemandslaug havde Andersens interesse, og han
kom i forbindelse med det ved, at han blev bekendt med og kom i huset hos
sønnen af den fra kaperkrigen så kendte færgemand Lars Bache (17711809), der også hed Lars (1810-53).11 Færgemændene, der havde gjort sig
fordelagtigt bemærket under kaperkrigen, boede stort set i den sydvestlige
del af Strandgade og kvarteret omkring Skyttenstræde, Gyldenstræde, An
ne Quines Stræde og »Rækken«, husene mellem Svingelporten og Snurren
for enden af Strandgade, ligesom en del boede ude på Lappen, hvor det i de
senere år heldigvis er lykkedes at redde og restaurere en del af deres maleri
ske huse.
Et meget synligt præg på byens liv afgav den store garnison, og en del af
dennes officerer og underofficerer var stærkt engageret i byens forskellige
civile aktiviteter, fx som lærere i visse fag i latinskolen, hvor Andersen
stiftede bekendtskab med i hvert fald to af dem [herom senere], ligesom de
for byens borgere gav timer i dans, fægtning, ridning, tegning og matema
tik.12 Endvidere udgjorde de yngre, ugifte officerer kærkomne giftermålsob
jekter for byens mange velhavende familiers døtre.
I 1826-27 lå der i Helsingør foruden »Cronborg permanente Fæstningscompagnie« [:c batteri], der betjente det tunge positionsskyts i Søbatte
rierne og på bastionerne, ret store infanteristyrker, der bl.a. afgav mand
skab til de mange skildvagter og poster rundt i byen ved porte og offentlige
bygninger.13
Hertil kom det faste vagtskib [normalt korvet ei. brig] med dennes be
sætning af officerer, underofficerer og gaster, der samarbejdede både med
fæstningskommandanten og toldmyndighederne.14
Herforuden var der på Kronborg i 1826/27 underbragt det såkaldte
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»slaveri«, d.v.s. straffeanstalt. Oprindelig i fæstningens første tid var det en
institution, hvor den med sine tjenestefolk og bønder misfornøjede stor
mand kunne aflevere disse i kortere eller længere tid for dér at »arbejde
med skubkærren«, hvortil de i bogstaveligste forstand var lænkede.
På Andersens tid var der på Kronbog 43 »slaver«, som for de mest
belastedes vedkommende arbejdede i jern under en bevæbnet underofficers
kommando. For de, der var anset med kortere straffe, var det muligt at
blive lejet ud til arbejde hos byens borgere, som dog måtte garantere, at de
ikke rømmede.15
Foruden de rent operative med Kronborg som støttepunkt ved indsejlin
gen til Øresund og deraf følgende nødvendige styrke til sikring af fæstnin
gens artilleri, var en af årsagerne til den store infanteristyrke, at tilstedevæ
relsen af de mange soldater gerne skulle virke beroligende på de mange
udenlandske, urolige elementer, som sundtolden permanent førte til byen.
Endelig skal nævnes borgervæbningen »Det borgerlige Artillerie-Corps i
Helsingøer«,16, der - bredt sagt - modsvarede vore dages hjemmeværn.
Naturligvis var Helsingør dengang rigere på gamle, særprægede huse
med smukke billedskærerarbejder, end byen er i vore dage, og Andersen
skrev da også ved flere lejligheder, hvor fascineret han var over den gamle
bys maleriske udseende, der i høj grad talte til hans fantasi og historiske
indlevelsesevne.
Han bevarede hele sit liv stor interesse for bygningsværker, ikke mindst
på sine mange udenlandsrejser, hvor han med sine mange tegninger viste,
at der var ikke så lidt af en kunstner i ham. Der kan næppe herske tvivl om,
at han har glædet sig over de gamle, ofte rigt udsmykkede og hyggelige
bindingsværkshuse i Helsingør. Mon han har haft nogle af disse i tankerne,
sammen med huset i Odense, han beskrev i en artikel i »Kjøbenhavnsposten« i 1829, da han i 1847 digtede eventyret »Det gamle Huus«, hvori han
smukt gav udtryk for et malerisk bindingsværkshus fra omkring år 1600.17
Andersens sikre fornemmelse for arkitektur gav sig senere i hans værker
altid fint udslag, og man kan i så henseende mindes kunsthistorikeren
professor Vilh. Wanschers (1875-1961) ord om, at »hans Fantasi havde
architektoniske Erfaringer«. Især kommer hans begejstring for arkitektoni
ske mærkværdigheder frem i hans ungdomsår i dagbøgerne fra hans første
Romrejse i 1833/34, hvor primært hans fortryllende passager i skildringen
af Roms mange fontæner er værd at læse.18
Det bygningskompleks, som dannede »Helsingøer lærde Skole«, hvor
Andersen levede størstedelen af året i Helsingør, var naturligvis af særlig
interesse for ham.
Bygningen lå - og ligger stadig - i Kongensgade. Med sin beliggenhed i
byens udkant har Kongensgade langt tilbage i tiden fungeret som indfalds-

45

vej, dels til den gamle bykerne og dels til Kronborg. I første omgang som en
direkte forlængelse af Esrum- og Gurrevejen i en skrå linieføring fra den
nuværende Møllebakke ned i nærheden af Bjergegades udmunding, indtil
den i begyndelsen af det 17. århundrede anlagdes med sit nuværende
forløb.
Officielt er Kongensgadenavnet anvendt allerede i en kommissionsakt
fra 1682-85 for gaden i hele dens længde. For strækningen øst for Sankt
Annagade har betegnelserne Teglstræde, der skal ses i relation til Teglbak
ken nord for Karmeliterklostret, og Slotsgade være almindeligt anvendt.
Slotsgadenavnet kan måske ses som en forløber for Kongensgade, der refe
rerer til, at denne var kongens vej ud til Kronborg19
Som anført var Andersen slet ikke imponeret over den lave bebyggelse,
som dengang omgav skolen. Denne var han til gengæld fuld af lovord over
sammenlignet med, hvad han var vant til fra Slagelse, hvis mere provins
prægede forhold formentlig i næsten enhver henseende har ligget langt
under Helsingørs.
Det var da også på den tid et nydeligt bygningskompleks, som var blevet
opført 1790 for kammerherre G.C. Hauch (1751-1823), præsident for Hel
singør Magistrat og kæmner ved Øresunds Toldkammer.20
Det må beklages, at der tilsyneladende ikke eksisterer nogen afbildninger
af bygningen før et fotografi fra ca. 1900. Oprindelig var bygningen inddelt
i seks bindingsværksfag og fra 1807 blev den sammen med nabohuset an
vendt som latinskole.21
Ej heller har det kunnet efterspores i Helsingør byhistoriske Arkiv,
Landsarkivet for Sjælland eller andre sandsynlige findesteder samt den
trykte litteratur, hvorledes bygningerne var indrettede i detaljer. Nogen
viden kan dog hentes i brandtaksationsprotokollen af 1827 i Landsar
kivet.22
Det hedder heri, at »Byens latinske Skole«, brandtaksationsnr. 212, be
står af en bygning til gaden på »6 Fag Muur« og bindingsværk to etager høj
med heltag. Første etage er indrettet til værelser og bibliotek og anden
etage til værelser med bræddegulv og gibslofter. I værelserne er i alt tre stk.
»2 Etage Jern vindovne« og takseres til 900 rbd.
Nabohuset »Bemeldte Latinske Skole«, brandtaksationsnr. 213, består af
Helsingør set fra syd. -

Mariakirken med afvaleret gavl og St. O lai

Omtrent således kar byen taget sig ud for den

Kirke uden spir. - Laveret tuschtegning af

fra sydvest kommende H.C. Andersen i 1826.

H.G.F. Holm (»Fattig-Holm« 24/3 1803-

I forgrunden ses Strandvejen, midt i billedet

4/5 1861) ca. 1822 i Handels- og Søfartsmu

Villa Augusta (opført 1789 af købmand C. C.

seet på Kronborg.

Foto: Helsingør byhistoriske Arkiv

Plum). Over byens relativt lave tage hæver sig
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en bygning til gaden af Grundmuur med Kjelder under i Længden af 3414
Alen«, to etager høj med heltag og indrettet til port samt begge etager
indrettet til værelser med bræddegulve og gibslofter. I disse befinder sig ni
stk. »forskjellige Jernkakkelovne samt Kjøkken og Spisekammer«. Hertil
kom to sidefløje indrettede til køkken og trappehus. Takseres til 9.000
rbd.23
På højre side i gården er et »Huus paa 8 Fag Muur og Bindingsværk«, én
Etage høj med halvtag og indrettet til vaskehus, hønsehus samt »Locum og
Skarnkiste«. Takseres til 135 rbd.
Endvidere er i gården et baghus på 12 fag mur og bindingsværk, én etage
høj med »Mansard Heeltag og en Quist af 3 Fag«, indrettet til stald og
kamre samt ildebrændsel. Takseres til 900 rbd.24
Gårdens indhegning består af [?] »Fag Stakit, Hvori 3 forskjellige
Laager«. Takseres til 45 rbd.
Havens indhegning udgøres af 18 fag plankeværk, der takseres til 90 rbd.
Endelig ligger der i haven et lysthus til 22 !4 rbd.25
Bortset fra ordet »bibliotek«, som helt klart peger på en skolebygning, er
det af beskrivelsen desværre ikke muligt at fa nærmere kendskab til, hvor
der fx var klasseværelser, og hvor det værelse, som Andersen - jf. »Levneds
bogen« - i hvert fald en del af tiden havde, når han ikke sov i biblioteket. At
det har været et af de mindste og dårligst møblerede, er formentlig nogen
lunde sikkert.

I denne skole syntes Andersen, at undervisningen var langt bedre og
raskere end i Slagelse.26 Han fandt, eleverne også var mere raske drenge,
der ikke kendte til at blive forknytte. Også lærerne var han imponeret over.
De gik betydelig mere velklædte end Slagelselærerne. Det indvirkede tilsy
neladende på Meisling, der i de første dage optrådte »i Kjole«. Andersen
var også glad for, at læseværelserne i skolen var »store og gibsede« og
dermed dejligt lyse og venlige.
Blandt lærerne var han især optaget af to: Overlærer, krigsråd, cand. jur.
C. Schiørring (1774-1828), tidl. premierløjtnant v. Sjællandske Rytterregi
ment, og overlærer i Helsingør siden 1815, der underviste i historie og
geografi, samt kaptajn v. Kronens Regiment M.C. Arnholtz (1787-1836),
der underviste i matematik og desuden var landmåler og kortegner.27 Arn
holtz og en anden lærer regimentskirurg M.J. Magnussen (1784-1854),
ligeledes v. Kronens Regiment, og som underviste i fransk, kom begge fra
garnisonen på Kronborg og optrådte i skolen i uniform, hvad Andersen
specielt noterede sig. Han syntes, det gav skolen et præg »som et fransk
Universitet paa Napoleons Tid«.
Især fandt han, at Schiørring var »et vittigt Hoved, fuld af Lune og
Humor«. Han var meget musikalsk, men i sin undervisning stødte han
sammen med den ellers fredelige Andersen, der ikke kunne acceptere, at
han talte nedsættende om Napoleon og Oehlenschlåger. Andersen havde
fra barndomshjemmet, hvor faderen havde deltaget som hvervet soldat i
Auxiliærkorpset i felttoget i Holsten 1813/14, altid af denne faet berettet de
mest gloriøse historier om den store feltherre, der stod nærmest som en
guddom for ham, og han erindrede stadig, hvorledes faderen på dødslejet i
sine feberfantasier havde råbt kommandoer og talt om kejseren, marskal
lerne og felttoget.28
Oehlenschlåger var - som »nordens digterkonge« - for Andersen på
nogenlunde samme niveau som kejseren, hvorfor han opponerede mod
Schiørrings kritik af dem, hvilket overlæreren, der åbenbart kunne gå ind
for to-vejs kommunikation, ikke tog ham ilde op. Også Meisling, der ellers
kunne have et noget formelt forhold til lærerstaben, kunne godt lide Schiør
ring, der roste Andersen for hans flid med de danske stile.
Kronborg under afgivelse af salut. -

holm«, liggende på sin station som et perma

Blandt de største oplevelser for den unge H.C.

nent varsel til handelsskibene om ikke at gøre

Andersen i Helsingør var den store, internatio

forsøg på at snyde sig fra at betale øresunds

nale trafik i Øresund. Her ses skibene for

told. - Stålstik af W.H. Lizars efter maleri

fulde sejl runde Kronborg, overskride toldlini

af C. W. Eckersberg.

en og ankre op ud for Helsingør havn. T.v. ses

Foto: Handels- og Søfartsmuseet, Kronborg

det forankrede vagtskib, orlogsbriggen »Born

48

Denne, der ellers ikke var noget matematisk hoved, havde - i modsæt
ning til skolen i Slagelse - i Helsingør større succes med dette fag hos
kaptajn Arnholtz. Hans niveau i faget var højere end hos de fleste andre i
klassen, hvorved han selvsagt hurtigt opfattedes som lyst hoved i faget, og
han fik en hel del ros, der varmede i de ellers vanskelige kår.29
I et langt brev af 2. juli aflagde han til Collin rapport om sit liv og sine
karakterer ved den første terminsprøve.30 Hans standpunkter i græsk og
hebræisk var ikke for gode, tilstod han, da man i Helsingør gjorde betyde
ligt mere ud af fagene end i Slagelse. Heller ikke det franske var overvæl
dende godt, men dette skyldtes bl.a., at en hel del af eleverne desuden læste
privat i dette fag, hvad Meisling dog ikke havde megen respekt for. Latinsk
stil var også så som så, men dansk stil stod han sig hæderligt i. Hans
bogstavering var dog ikke tilfredsstillende, men Schiørring havde betydet
ham at ville give ham særlige staveøvelser. De øvrige fag, religion, historie,
tysk og fremfor alt flid og opførsel gik tilfredsstillende.31
Han var ked af, at han ikke kunne meddele Collin bedre resultater, og
frygtede, at denne ville være utilfreds med ham. Meisling havde meddelt
Andersen, at der lå noget »hæsligt Luftigt i mit Væsen, noget Uroligt og
Ilende i min Aand der gjør at det falder mig dobbelt vanskeligt at trænge
ind i Sprogene ...« Han bad indtrængende etatsråden ikke tabe tålmodighe
den med ham, han skulle nok gøre alt, hvad han formåede for at få sin
eksamen.

Han kunne i brevet dog ikke lade være med mod slutningen at afmale et
besøg i Helsingør af Frederik VI, et besøg, der havde sat byen på den
anden ende.
Den 7. juni ankom »Landsfaderen« med følge på dampskibet »Kiel« til
Helsingør på vej til Jylland.
Andersen skildrede livfuldt, hvorledes Stengade »fra Gienbo til Gienbo«
var festligt behængt med guirlander og kranse, der gav byens hovedgade et
helt sydlandsk skær, og Meisling sagde ham, at det var skik i Italien at
udsmykke en gade sådan, men ikke i norden.32 I havnen havde alle skibe
flag og signalflag oppe, og ude på vagtskabet »stode Søfolkene i Geleder,
den ene Række over den andens Hovede lige fra Dækket og op til Vimpe
len«. Kongen indtog frokosten på Marienlyst Slot, hvortil store skarer
begav sig for at se monarken, og hvor i parken et kunstberiderselskab til
Andersens store glæde gav gratis opvisning.33
Herefter meddelte han, at nu lige før sommerferien stundede til, havde
han fået Meislings tilladelse til - efter invitation fra Wulffs på Amalienborg
- at tilbringe en uges tid hos dem i hovedstaden. Resten af ferien ville han
blive i Helsingør, hvor Meisling havde lovet at repetere græsk med ham.
Andersen gav udtryk for, at han længtes efter også at tale med Collin
personligt, så han håbede, han måtte aflægge ham et besøg.
Og så sluttede han med en bøn, som så ofte før, en bøn, der har gjort
ham inderlig ondt at nedfælde på papiret, og som tydeligt viste hans pinag
tige, afhængige stilling: »...Jeg har ogsaa en Bøn paa Hiertet, - tør jeg ikke
nok komme med dem? - Mine Støvler trænge til en Hovedreparation og jeg
har ingen Penge dertil; derfor tænk paa mig før Ferien; det er nu over 114
Aar siden jeg fik til en Kiortel af Dem, og da jeg lod den giøre af meget
grovt Klæde er den til denne Tid bleven slidt meget og jeg maa derfor altid
gaa med min Frakke (uden paa Skolen), naar det kan skee saa tænk paa
mig, jeg beder ikke om det strax, kun naar det kan skee ,..«34
Også Meisling stod i forbindelse med Collin, og bortset fra de skyer, der
indtil nu stod på himlen mellem ham og Andersen, så mente rektoren
alligevel at kunne levere nedennævnte vidnesbyrd, som sendtes Collin i
sommerferien. Collin havde anmodet om en udtalelse til fonden ad usus
publicos med henblik på en forlængelse af støtten til Andersen, der bevilge
des ved reskript af 19. august 1826:
»H.C. Andersen blev i Enden af Aaret 1822 sat i Slagelse lærde
Skole, og af Mangel pa de nødvendigste Forkundskaber, ind
sat, uagtet sin temmelig fremrykkede Alder, i Skolens næstnederste Glasse. Begavet af Naturen med en livlig Indbildnings
kraft og varm Følelse, opfattede og tilegnede han sig, med
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større eller mindre Held, de forskjellige Underviisningsfag, alt
som de tiltalede hine, men fremrykkede i det Hele dog saaledes,
at man med Føie kunde tilstæde, at han efterhaanden rykkede
op fra de lavere Classer til den øverste, i hvilken han for Øieblikket befinder sig —
Fremmed Velgjørenhed har hidtil holdt ham vedlige paa de
Studerendes Bane, og jeg kan ikke fordølge, at han er denne
fuldkommen værdig. Hans Anlæg ere særdeles gode, ja med
Hensyn paa enkelte Aandsretninger endog udmærkede; hans
Flid uafbrudt, og hans Opførsel, grundet paa en elskelig God
modighed, af den Art, at den kan tjene til Mønster for en Skoles
Disciple. Hertil kommer, at han ved uafbrudt at vise den ros
værdige Anstrængelse, som han nu lægger for Dagen, vil i Oc
tober 1828 kunne afsendes til Academiet.
Eftersom altsaa de trende Egenskaber, som en Skolemand
saa gjerne ønsker, men saa sjelden finder forenede hos en
Elev, umiskendeligen antræffes hos H.C. Andersen, nemlig An
læg, Flid og fortrinlig Opførsel, kan jeg ikke andet end anbefale
ham som særdeles værdig til enhver Understøttelse, der maatte
kunde tilflyde ham, for at sætte ham istand til at fortsætte sin
begyndte Bane, fra hvilken hans fremrykkede Alder ikke vel
tillader ham at træde tilbage. Ikke blot hans redelige Sindelag,
men ogsaa hans troe Vedholdenhed og umiskjendelige Talent
ere Borgen for, at det som anvendes til hans Vel, vil ingenlunde
være tabt.
Helsingør den 18. Juli 1826
S. Meisling,
Doctor i Philosophien og Rector for Helsingør lærde Skole«30

Derefter påbegyndte Andersen sin sommerferie i København hos Wulffs.
Den varede fra 15.-23. juli, og det er tydeligt at konstatere af hans breve
herom, at det var en stor oplevelse, og at han for en gangs skyld slappede af
og nød de frie forhold i det fornemme, gæstfrie søofficershjem.36
Om nogen transport af ham fra Helsingør til hovedstaden var der ikke
tale. Han stod op kl. 03°° og vandrede trøstigt de 43 km ind til hovedstaden
med sin bylt. Det fremgår af brevene også klart, at den unge mand slet ikke
følte, den lange fodtur i årets varmeste måned var noget besværligt at
gennemføre, tværtimod. Han var visselig ikke vant til nogen form for luk
sus, og han nød den nordsjællandske natur i fulde drag.
Han så efter nogle kilometers march ad Strandvejen, hvorledes solen
stod op bag den svenske kyst, og han så af det sorte Kulien i den blå tåge i
4*
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dæmringen, at på den anden side af Ørsund begyndte et klippeland. På
vejen plukkede han i hvilene jordbær og hindbær og læste i »Steriotyp
Udgaven af 1000de og een Nat«s eventyr, han havde med i vadsækken, og
på denne måde nåede han Hirschholm. Solen steg, og hans ene kind fore
kom ham efterhånden som stegt, og den »støvede Landevei gjorte mig saa
prosaisk som et Nytaarsvers i Adresseavisen«, som han humoristisk udtryk
te det.
»Mat og træt som en Vandrer fra Arabiens Hede« nåede han endelig
Gentofte, hvor han tilbragte resten af den varme dag hos solodanser C.
Dahlén (1770-1851) med familie, et bekendtskab fra teatertiden i Køben
havn.37
Henimod aften vandrede han endelig det sidste stykke ind til Wulffs.
Ved ankomsten hertil var alle i Dyrehaven, og han gik derpå - som han
skulle gøre utallige gange senere i resten af sit liv under de mange slots- og
herregårdsbesøg - på jagt i kommandørkaptajnens velassorterede bibliotek
og fandt Ingemanns »Valdemar Sejr« og en bog af den store tyske eventyr
digter Ludwig Tieck (1773-1853), han senere skulle fa forbindelse med.
Dødtræt gik han - efter at teen var drukket - i seng, medens »Maanen
grinede bleg igjennem Skyerne«.38
Med den for en ung mand så hurtige evne til at genvinde kræfterne,
vågnede han næste morgen i perfekt balance med sig selv og fuld af inspira
tion, og allerede i sengen måtte han gribe efter pen og papir. Under indtryk
af solen, der tittede ind gennem slotsgardinerne, skrev han, fyldt af indtryk
om den danske sommer, sit første naturdigt:
»Aftenen
(Et Træsnit)
(1825.)
»Anch’ io son pittore!«

Correggio
En Aften deilig, som i en Roman!
(For Rimets Skyld, som en i Hindostan).
O Alnaturen til mit Hjerte taler,
Det maa herud: »Ja, ogsaa jeg er Maler!«
See, Solen synker i sit røde Blod,
Og Aander suse gjennem Skovens Toppe.
Her slumrer Uskyld født ved Bøgens Rod,
See hvilke fede Bønderdrenge-Kroppe!
Wioler dufte fra det unge Græs,
Og hisset vandre Præstens hvide Gæs.
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See hist en gammel Bonde paa sit Øg,
En Fugleskræmme paa en Rocinante;
Nu holder han hist ved den flakte Bøg,
Og tæller Penge af en gammel Vante.
Endnu engang han ret beseer sin Skat,
Og griber derpaa atter Tøilen fat;
Ham Længsel driver mod det elskte Hjem,
Hvor Hytten staaer imellem Nøddehække.
Men ikkun langsomt, langsomt gaaer det frem.
See, hvor han seer mod Skyens Bjergerække;
Dog Phantasus ham følger i hans Nød,
Og viser i det Fjerne et Fad Grød.

Hvor malerisk staaer Fiskerhytten der!
See, Vinduet kneiser med halvtredie Rude!
Hvor gløde dog i Aftensolens Skjær
De halve tre imellem gamle Klude!
Og rundt om Hytten Tjørnehække staae,
Broderede med Strømper og med Sokker,
Og Himlen favner Alt saa klar og blaa,
Mens Fiskerkonen hjem fra Stranden sjokker.
See, hist paa Skrænten, staaer en lang Person
Med Ansigtet saa blegt, som salig Werther,
Og med en Næse, stor som en Kanon,
Og Øine bitte smaa, som grønne Ærter.
Han synger noget Tydsk med et: »Woher?«
Og stirrer derpaa ud i Vesterlide.
Hvorfor mon han vel staaer saa længe der?
Ja Herre Gud! Man kan ei Alting vide;
Dog er det sikkert, har jeg rigtig seet
En Gal, en Elsker, eller en Poet.«39

Sommeren og Helsingørs skønne omegn havde lært Andersen at se. Hans
selvironi i digtet er måske et forsvar mod verdens dom. For første gang
anvender han den fremgangsmåde, som han senere så ofte brugte: Selv at
sige det nedsættende, som han ventede, andre ville udtale. Det er Meislings
kompakte latterliggørelse og vennen, eleven fra Sorø Akademi Carl Baggers
(1807-46) skalkagtige smil i konflikt med hans egen sentimentalitet. Den
hidtil noget svulstige lyriker er her blevet humorist, hans lune gennemtræn53

ger idyllen, og snart efter (1829) malede han et nyt aftenlandskab, der blev
berømt i dansk litteratur, og fiskerhytten kom til at ligge »Hist hvor Veien
slaaer en Bugt!«40
Han befandt sig strålende de otte dage hos Wulffs og levede - med en
passende moderne vending - livet for fuld udblæsning. Han aflagde besøg
hos bl.a. Oehlenschlägers og var i Dyrehaven med Wulffs og Oehlenschlågers datter Lotte (1811-35), der senere blev gift med skuespiller Ludv.
Phister (1807-96).
Endvidere aflagde han visitter hos kronprinsesse Caroline (1793-1881)
og Rahbeks på »Bakkehuset«, ligesom han turede Frederiksberg Have
rundt.
Wulffs hjem var nok et af de mest interessante i datidens København.
Weyse og Oehlenschlåger hørte til familiens nærmeste venner. Andersen
gjorde her senere bekendtskab med arkæologen P. O. Brøndsted (17801842) og med prins Christians kabinetssekretær J.G. Adler (1784-1852).
Han traf her også sammen med digteren Chr. Winther (1796-1876) og
havde lejlighed til at være i selskab med den purunge Johanne Luise Påtges
(1812-90), den senere fru Heiberg, der her for første gang i sit liv fik adgang
til et elegant københavnsk hjem. Gennem Wulffs blev han også introduce
ret hos baron Stampes til Nysø, hvor Thorvaldsen kom og havde sit eget
atelier, og gennem Stampes lærte han Danneskiold-Samsøes på Gisselfeld
at kende, hvad der endnu senere medførte bekendtskabet og indbydelse til
den gamle grevindes svigersøn hertugen af Augustenborg (1798-1869).
Han glemte aldrig, hvorledes han en af de første gange hos Wulffs blev
indbudt til kadetbal. Han pyntede sig, så godt han kunne, d.v.s., han
anlagde sin slidte, grå kjole, men da han trådte ind i salen og så alle
uniformerne, og at alle civile herrer bar sorte kjoler, blev han yderst ilde til
mode og troede, man antog ham »for en Opvarter«. Han trak sig langsomt
bedrøvet tilbage til en vinduesniche og søgte at sløre sig bag gardinerne.
Ingen talte til ham. Kun Oehlenschlåger, der fik øje på ham, havde den
fornødne åndelige fribårenhed hertil. Roligt gik han tværs over gulvet gen
nem sværmen og gav ham venligt hånden. Andersen glemte ham aldrig
dette træk, og det kom selvfølgelig med i både »Levnedsbogen« og »Mit
Livs Eventyr«.
Helsingør larde Skole i Kongensgade. -

skole. At den her er skolebygning endnu, ses af

Det er meget lidt, den gamle historiske skole

de nederst med hvidt blandede vinduer. - Foto

bygning har interesseret såvel Andersenianere

grafi fra omkring 1897 i Byhistorisk Arkiv,

som byhistorikere, og narværende fotografi er

Helsingør.

tilsyneladende det eneste eksisterende af byg

Foto: Byhistorisk Arkiv, Helsingør

ningen, medens den endnu var latin- og real
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Hjemrejsen til Helsingør foregik dog noget behageligere, idet han tog
med det første danske dampskib »Caledonia«, der om søndagen gik i lyst
fart til Helsingør og Helsingborg, men ellers normalt var indsat på ruten
København-Kiel.41
Også denne sørejse blev en stor oplevelse for ham, da det var første gang,
han sejlede med et dampskib, og han nød det med samme glæde, som da
han som berømt digter i 1841 sejlede med det franske krigsdampskib »Leo
nidas« fra Napoli til Malta.
Da han ankom til »Skibsbroen« i København, undrede det ham, så
mange mennesker, der skulle med »Caledonia« til Helsingør og Helsing
borg samt Vedbæk, hvor skibet også lagde til.
Kl. ca. O800 sejlede man, og under udsejlingen fra havnen passeredes
søfortet »Tre Kroner«, hvor Søofficersskolens kadetskib [korvejen »Naja
den] lå, og Andersen vinkede over til kommandørkaptajn Wulff, der var
skibschef.
I begyndelsen gik sejladsen godt, og Andersen så med glæde, at »den
hele danske Kyst seilede saa romantisk deilig med sine grønne Skove og
smukke Lyststeder«.
Snart forandrede scenen sig dog. Damerne om bord begyndte »at hænge
med Hovederne« under søsygens kvaler, og Andersen fik selv den »mest
ønskelige Søesyge man vil forlange, der varede lige til Hveen«. Senere
sejlede man langs den svenske kyst, der i forhold til den danske forekom
ham »som Pharaos 7 magre Køer«, men alligevel interesserede det Ander
sen at betragte det land, »hvor Gustav Adolf, Dronning Christina og Carl
XII havde levet og virket«. »Caledonia« lagde til ved Ramløse og satte
passagerer i land. Han så her første gang en svensk by på klods hold. Den
forekom ham noget mørk og gammeldags, og han syntes, Korsør var lige så
smuk. Patriot var Andersen alle dage!
Da skibet lagde til ved Helsingborg, betragtede han »det gamle Taarn
(Kjernen)«, der forekom ham som en ruin og derved fik dobbelt interesse
for ham. Han antog, at udsigten fra tårnets øverste tinde måtte være for
tryllende.
Efter et kvarters forløb satte skibet tværs over sundet i den stærke strøm
til Helsingør, og »det gamle Kronborg laa saa romantisk deilig og hele
Byen saae pyndtelig ud i Sollyset som jeg tænker mig en sydlig Søstad«.
Ved ankomsten til Helsingør var fru Meisling mødt op på skibsbroen for
at tage imod ham, og - som han beklagende skrev til Ingemann - nu var
han så hjemme ved bøgerne igen, og den ene dag gik som den anden. Der
var dog ekstraordinært liv i byen i ferietiden, idet der ude på rheden lå en
halv snes russiske krigsskibe (»... man siger 11 Linieskibe og 3 Fregatter«),
der skulle på øvelse ved Skotlands kyst, eller - som Meislings tjenestepige
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mente - skulle sikre Danmark - »mod Grækerne!« Andersen vidste, at man
i byen mente, der også var kavalleri ombord. Gaderne var fyldt med »Offi
cerer, Gemene [menige] og hist og her vandre en Præst med sin høie Hue«.
Han meddelte både Collin og Ingemann, at om fa dage begyndte skole
arbejdet igen, og det er fra begge breve tydeligt, at han ligefrem åndeligt
rustede sig til de kvaler, han vidste, der ventede ham forude.42
Endnu formåede han og Meisling dog at nyde sommerens glæder. Fami
lien tog sommetider om søndagen på ture i omegnen. Bl.a. var de en dag
ude ved »Odinshøi«, det smukke udsigtspunkt ved Aalsgaarde nord for
Helsingør, som dengang - i modsætning til vore dage - var et stykke
uberørt natur.
Turen var dog næppe nogen succes. På vejen derud opstod der uenighed,
og da man ankom til »den lille Krat Skov der skjulte Udsigten«, blev
Meisling sur, stod af vognen og ville intet se på det berømte udsigtspunkt.
Han lagde sig derfor i græsset ved vognen for at sove, fruen ville slet ikke
stige ned, og Andersen måtte så sammen med børnene gå hen til skrænten
og betragte udsigten, og den betog ham meget med Kulien næsten lige
foran til venstre. Han skildrede den med megen verve i »Levnedsbogen«:
»... Det var en Klint vi stod paa, neden for laae Fiskerhytter med udspænd
te Garn, Skibe seilede gjennem Sundet, hvor Bølgerne brødes med en Støi,
som naar der kjøres med Vogne, læssede med Jernstænger. Ligefor laae
Sverrig med Kulien, hvor den blaalige Røg hvirvlede op i den klare Luft. Intet Partie i Naturen har siden grebet mig stærkere end dette, men det var
ogsaa en deilig Dag og Solen skinnede mig ogsaa i mit Hjerte«.43
De interne forhold i rektorhjemmet lignede stort set dem i Slagelse, og
Andersen har indgående i »Levnedsbogen« afmalet de urolige, uordentlige
og sjæleligt belastende kår samt pinlige scener, der uafladeligt påvirkede
ham negativt og gjorde sit til, at han altid følte sig som siddende på spidsen
af en dolk.
Grisseriet og uordenen i hjemmet var sammen med ægtefællernes nærig
hed uden sidestykke. Fx stod i en stue en empiredivan med små skuffer på
siderne. Efter fx et middagsmåltid, hvor retten var suppe med kødboller,
kunne fru Meisling præstere at tage de tiloversblevne boller med fingrene
og gemme dem i disse skuffer til aftensmaden, da hun ellers frygtede, at
tjenestepigerne skulle sætte dem til livs. Den anden kostgænger Jens Hviid
og Andersen måtte ofte spise af samme tallerken, og de fik da tit - efter at
faet fx grød eller sødsuppe som forret - efterretten på samme tallerken, thi,
som Meisling sagde, »det evige Vadsken og Pjadsken sled paa Tøiet!«
De to elever havde i begyndelsen deres senge stående inde i skolens
bibliotek, hvor luften selvsagt ikke var god. Herinde stod også husets vin
terforråd, en fjerding smør. Da fruen, der også i Helsingør konstant var på
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krigsfod med tjenstepigerne, påstod, at pigerne ruttede for meget med
smørret, indgik hun et væddemål med dem, at hun »i en Maaned eller Uge,
skulde komme ud af det med saa og saa meget. Dette slog ikke til, men for
at vinde, listede hun sig paa Sokker ned til os, og stjal Smør fra sig selv,
hvor jeg bævede af Angest for at M skulde komme og træffe hende saaledes
hos os«.44
I øvrigt var hun altid velvilligt indstillet over for Andersen. Sommetider
blev han vækket midt om natten og fik serveret en kop kaffe. Han tømte
koppen og - sov ind igen med det samme!
Hendes fatale rygte fra Slagelse begyndte nu at stikke hovedet frem i
Helsingør. Især var det galt med garnisonens officerer, som hun åbenbart
havde et godt øje til som til lansenererne i Slagelse.
En aften havde det været lige ved at gå galt. Mod sædvane sad familien
og Andersen sent oppe, og pludselig bankede det på ruden ud til Kongesga
de. Meisling spurgte forundret, hvad det kune være for drenge, der lavede
numre og bad Andersen se efter, medens fruen tilsyneladende sad som på
nåle.
For en gangs skyld slog den unge, uerfarne mands åndsnærværelse ikke
til, og han kom tilbage og meddelte forundret, at det var en officer, der
havde banket, men at han nu var gået igen!
Meisling ville først ikke tro ham, men slog det så hen. Bagefter »for
Fruen mig næsten med Hænderne ind i Ansigtet og sagde ophidset: »Hvor
kunde De være saa enfoldig at sige sligt; det har været Løier af een af
Officererne og saa siger De det; De veed ikke hvor jaloux M er!!««45 Ander
sen tilstod senere, at også denne episode, hvis rækkevidde først bagefter
rigtigt gik op for ham, var med til at øge hans ubehag ved at bo hos
Meislings.
Samtidig begyndte rektoren at få et spændt forhold til en af skolens
lærere, den 30-årige adjunkt C.C. Westphal (død 1831), der både led af
svigtende helbred, ikke kunne acceptere Meislings håndfaste pædagogiske
principper og nægtede at indordne sig. Andersen var fuldt ud vidende om
sagen, der selvfølgelig var med til at gøre livet endnu mere broget for den
stressede rektor.46
Som et særligt grelt eksempel på hans forhold til lærerne skal peges på, at
han kunne præstere, at »naar en ny Adjunkt ansattes, listede han omkring
paa Gangene og lyttede udenfor Dørene til de forskellige Klasser. - Han gik
ofte ind i Klassen og forblev der, til Læreren kom, og var dette meget sent,
undlod han ikke, selv i Disciplenes Paahør, at give ham en alvorlig Irette
sættelse.«
Især var hans opførsel mod den gamle lærer Snitkjær (1770-1847) under
al kritik. »Han havde«, skrev Andesen senere, »i sin Skolegang ikke lært
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Fransk, forstod slet ikke at udtale Ordene, for at han skulle blive til Nar,
lod M ham dictere de franske Oversættelser i de to øverste Klasser, medens
han selv, Fruen og Børnene, stode uden for og morede sig over Løierne
derinde, naar gamle Snitkjær nok saa komisk udtalte Ordene og loe over
»de besynderlige Benævnelser««.47
Andersen fik efterhånden dagligt at høre, at Meisling bittert fortrød, at
han havde ladet ham følge med fra Slagelse, da de 200 rbd. for hans ophold
og undervisning slog til nærmest som en skrædder i helvede i den dyre by
Helsingør. Selv til fremmede kunne han finde på at sige det, medens Ander
sen hørte på det. Når denne ved bordet fx skar et stykke steg til sig selv,
kunne den påholdne rektor surt sige: »Naa, De veed at tage for Dem af
Retterne!«
Andersens humør og arbejdslyst svandt, »jeg sank meer og meer sam
men, blev ganske melankolsk, thi jeg følte mig saa langt fra mit rette
Sted«.48
Hertil kom, at vanskelighederne ved det egentlige skolearbejde nu be
gyndte at antage sådanne dimensioner, at der begyndte nærmest at gå
panik i den unge mand, og de angstpsykoser, han senere i livet - fx under
Treårskrigen og især i april 1864 - skulle lide så voldsomt under, begyndte
nu faretruende at stikke hovedet frem.49
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V KAPITEL
SKOLESTILENE

».. Jeg fortvivler over Dem, naar jeg tænker paa Dimition,! ved Artium
fik De 0 for saadan en Stiil! De tænker at et eneste Bogstav gjør Intet, om
De skriver e eller i, er det samme. Havde jeg tænkt paa det, da havde jeg
aldrig taget Dem med til Helsingøer ...«
(Meisling t. H.C. Andersen i okt. 1826)
For en personal- og lokalhistorisk fremstilling som denne er det naturligvis
af største betydning at undersøge og vurdere de kåf, Andersen levede under
i Helsingør samt - så indgående som kildematerialet tillader det - at skildre
det miljø og de personer, han omgikkes.
Da Andersen altså endte som verdensberømt digter, er en indfaldsvinkel,
som i høj grad er med til at belyse hans sjæleliv, religion og i øvrigt åndelige
stade, hans mange bevarede skolestile, såvel de bundne opgaver som fristi
lene.
Det er et område, som Andersen-forskningen hidtil i høj grad er gået
udenom som kildemateriale. En enkelt undtagelse er den norske pastor
Chr. Svanholm, der i sin doktordisputats »H.C. Andersens Ungdoms-Tro«
fra 1953 i vid udstrækning har inddraget både Slagelse- og Helsingørstilene.1
Baggrunden for disse stile er naturligvis faget dansk, der måtte blive
hovedfaget for en kommende digter, der skulle leve af sin pen, men som
ikke var det primære fag efter læseplanen,
Stilene (se bilag) er i flere henseender interessante studieobjekter til en
belysning af Andersen. Man kan i de 36 stile, han skrev i Helsingør, i høj
grad finde sproglige vendinger, indtryk, holdninger o.s.v., som han bevare
de i erindringen og helt klart senere indgik i mesterværkerne.
Om end der formentlig allerede er ført fuldgyldigt bevis for, at året i
Helsingør var ulykkeligt, er det derimod besynderligt at konstatere, at dette
forhold - der jo ville påvirke næsten alle menneskers sjælelige tilstand - kun
i ret ringe omfang - måske slet ikke - kommer til udtryk i hans mange stile,
derimod i uhyggelig høj grad i hans breve.
Man stiller sig uvilkårligt det spørgsmål, om den unge mand og den
kommende digter i ham i virkeligheden besad en sådan sjælelig, jernhård
modstandskraft, at han i stilene - som jo ret beset er en form for digtervær
ker en miniature - faktisk formåede at kompensere, at frigøre sig fra dagens
terror, medens tankerne svang sig til vejrs, og gik på flugt til pennens
skratten på papiret. En hel del kunne tyde herpå.
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Den selv skrivende og digtende Meisling hadede som anført, at Andersen
digtede og forbød ham det på den mest brutale facon, men i stilene var han
sin egen herre, og her kunne han fa et vist afløb for sine følelser, interesser
og nærmest ubændige produktionstrang. Her formåede han at kramme sin
bævende sjæl ud på papiret over for en lærer, der ikke delte Meislings
negative syn på ham.
Om end disse skriftlige fremstillinger alt i alt er at betragte som en art
ungdommelige pligtarbejder, så ejer de dog - trods al litterær brist - en
funke af det evigt gyldige: Afspejlingen af en kommende, levende og kæm
pende, sensibel personlighed, en stor digter.
Til en yderligere belysning af de fag, han som senere digter måtte støtte
sig til og også have kendskab til, kan man studere hans ugentlige timpelan i
Helsingør. Der er bevaret en sådan for 1826, og den viser klart, hvad
hovedfagene var i datidens lærde skole.
Latin kommer på førstepladsen, medens antallet af græsktimer er mere
beskedent. Det ligger dog før antallet af timer i modersmålet, hvad der kan
undre, efterfulgt af religion, Andersens formentlig bedste fag. Faget historie
har også adskillige timer, flere end dansk. Som det ses, er det senere ver
denssprog engelsk overhovedet ikke med, men selvfølgelig tysk og fransk
tilligemed hebræisk. Man kunne nok have ønsket, at dansk havde omfattet
flere timer. Så havde Andersen måske både i Helsingør og ikke mindst
senere i livet sluppet for mange af de grove kritikker mod hans behandling
af modersmålet, der forfulgte ham det meste af livet.
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Det var hans store sorg, at hans tidligere ug i sang forsvandt fra karakterli
sten, da man i Helsingør ikke havde dette fag.
Det kan - alt i alt - fastslås, at hovedkilderne for Andersens forskellige
skriverier, inden han blev sat i Skole i Slagelse, primært har været Oeh
lenschlåger og den af »Sturm und Drang«-stilen og tysk romantik prægede
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mere følelsesbetonede tragediedigtning, der blomstrede i de år, Andersen
gjorde tjeneste ved Det kgl. Teater, og han var også i høj grad behersket af
den i Helsingør.
Skal man sammenfattende give en første karakteristik af stilene, vil det
nok blive, at man i særdeleshed noterer sig de mange stereotype billeder og
vendinger, som hans blomstrende sprog er smykket med i alle dets afskyg
ninger, lige fra antik lapidarstil til nærmest sværmeriske, forskruede Ossianreminiscenser og højstemte troubadourvendinger.3
Hans stile hos Meisling kan deles op i flg. emner, hvor man ser, at stile
med religiøst sujet - i overensstemmelse med tiden - er i overtal:

Teologiske................................................................................ 18
Bibel- og kirkehistorie.............................................................. 5
Kristelig etik ............................................................................ 3
Filosofiske el. moralske temaer .............................................. 27
Historie.................................................................................... 12
Sprog og litteratur ................................................................... 4
Frieopgaver............................................................................. 3
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Det blomstrende sprog er karakteristisk for tiden, men det er tydeligt, at
han lå under for åndrigheder, de være sig malplacerede eller ej på det
pågældende sted. Fx var det flot at skrive om skoven i Nordsjælland, at den
Kommandør P. F. Wulff (26/11 1774-2/2
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var »hvælvet som en Riddersal«. Man lægger også mærke til det stadige
misbrug af apostroffen som en slags stilistisk figur eller de evige, faste
adjektiver, klistret til hvert sit substantiv. Fx karakteriserer han i stil nr. 22
farisærerne i Jødeland på Jesu tid således: »Som lumske Vampyrer uddrak
de den slumrende Mængdes Blod og Kraft og fjernede al sand Oplysning«. 4
Trods sproget er det dog tydeligt, at man står over for en usædvanlig,
moden, selvstændig og dygtig elev med en frodig fantasi og kombinations
evne, absolut ingen sinke, som Meisling gerne ville gøre ham til.
Stilenes historiesyn peger tydeligt tilbage til det 18. århundrede. Histori
en skal være en underholdende eksempelsamling med hovedvægten lagt på
den pædagogisk virkningsfulde anekdote. Historikeren Ove Mallings
(1747-1829) berømte værk »Store og gode Handlinger af Danske, Norske
og Holstenere« (1777) er et tydeligt forbillede for den historisk interessere
de elev. Andre mønstre kan spores i en forskrækkelig dialog mellem Brutus
og Cassius (stil nr. 9).
Han fastholdt altid forkærligheden for den historiske anekdote. Man
tænker her fx på historiske laterna magica billeder som eventyrene »Ærens
Tornevei« (1855) og »Gudfaders Billedbog« (1868).
Også hans læsning, der i stilene spændte fra Homer og Shakespeare til
Oehlenschlåger, Hoffmann og Walter Scott, har stærk slagside mod det 18.
århundrede. Young’s Nattetanker og Ossian, Gessner, Klopstock, Herder,
Goethe (især Werther), Schiller og romanforfatteren Lafontaine har han
læst. Fra norden skal nævnes Holberg, Malling, Pram og Baggesen, admi
ral Sneedorff og Balthasar Bang.
Mange af stilene bærer tydeligt præg af at være skrevet hurtigt og måske
i ét stræk. Han har rimeligvis siddet og funderet i relativ kort tid over
emnet, så har dispositionen ofte i store træk ligget klar i hjernen, han har
fattet pennen og begyndt nedskrivningen. Givet er hele stilen ofte kommet som han senere udtrykte det om en række af eventyrene - »i een Gydning«.
Hans sprudlende opfindsomhed og nærmest boblende fantasi har faet fri
udfoldelse, hver gang han fik stillet en stileopgave. Det medfødte tunge,
depressive i ham stikker af og til hovedet frem, men næppe nødvendigvis
speedet op af Meisling, og hans senere mani for at skildre død, døden, grave
og alt, hvad der hører døden til, er allerede levende i Helsingør. Dette
forhold går dog - som meddelt - ikke ud over fantasien og kompositionsev
nen, som hele tiden synes nærmest krystalklar.
En historisk stil, der tydeligt har interesseret ham levende, og som tange
rede hans favoritfag religion, er nr. 22 »De forskjellige partier hos Jøderne
paa Jesus’s Tid samt deres politiske og religiøse Meninger«. Her gives en
skildring af Jødelands store, kendte samfundsgrupper, farisæere, saddukæ
ere, essæere o.s.v. Den er skrevet med hast og spruttende pen.5
64

Mellern to stile har han i stilebogen komponeret en lille, bedrøvelig
digtning på fem strofer med titel: »Graven«, måske skabt i en momentan
depression under rektorens forfølgelser. 1. strofe lyder:
»Dyb og taus er Gravens Bolig.
Rædselsfuld dens mørke Rand;
Men den skjuler tryg og rolig
Hiint os ubekjendte Land. -«6
Han måtte bogstaveligt talt kæmpe med det historiske stof. At behandle det
krævede foruden et anseligt forråd af kundskaber også evnen til en objektiv
indleven i og bedømmelse af andre kulturer og fjerne tidsaldre, og det sidste
var ikke Andersens sag, han, der jo skrev med blod, ikke med blæk. Han
var og blev - som Heiberg senere sagde om ham - en »lyrisk improvisator«,
som oftest manglede evnen til gennem et større værk at fastholde ideen eller
linien.
Hans mangelfulde ortografi, som var et af hans livs kors, irriterede hans
lærer grænseløst. »Det er stor Skade«, skrev denne under hans stil nr. 9
(Brutus og Cassius), »åt Andersen er saa skjødesløs med sin Orthographi.
Han begaar Bommerter, som ufeilbarlig til Examen vilde give ham et non
cont. eller endog rejicere ham, og det forstyrrer da ganske den Lyst, man
vel ellers kunde have til at give ham med Hensyn til Stilen en udmærket
Karakter«.7
Han var i virkeligheden lettere ordblind, ligesom han skrev »efter øret«,
således at fx hans barndoms sprog fik ham til ofte at bogstavere ord efter
den bløde, fynske udtale. Endvidere har barndommens almuemiljø, der jo
ikke lå så langt tilbage i tid, og datidens mindre strenge krav til ortografisk
sikkerhed gjort sit til den konstant ringe bogstavering.8
Trods hans højt udviklede iagttagelsesevne og meget sikre evne til at
erindre det sete og oplevede var han mærkværdigvis ikke i stand til at
erindre og reproducere fx et læst navn med sikkerhed. Især var fremmedord
og geografiske navne en plage for ham. Han kunne fx skrive »coramsponderede« for korresponderede. Andre steder »corremsponderede«, fordi han
har udtalt ordet noget i den retning og ikke husker det præcise ordbillede.
Han lærte aldrig - heller ikke som moden mand og rutineret skribent - at
beherske datidens dannede litteratursprog, hvad den hjemlige kritik aldrig
undlod med fryd at meddele ham. I brevene til fx Jonas Collin vrimler det
med ubehjælpsomme sætningskonstruktioner, selv om han utvivlsomt har
gjort sig umage med sproget og i alt fald for visse breves vedkommende har
skrevet kladde.
5

H.C. Andersen og Helsingør
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Han måtte dog - sine digteriske evner ufortalte - til tider døje nogle drøje
bemærkninger fra læreren, når denne fandt, at han var blevet for snørklet
og aparte. Fx: »Orthographien uhyre skjødesløs. Udarbeidelsen bestaaer
for en stor Deel af phantastiske, skjæve og Emnet uvedkommende Ideer«
og: »Hænger sammen som løs Snee« samt: »Sludder og uchristeligt!«,
»Sludder i n-te Potens« og flere andre af samme skuffe.9
Hele livet var han sig smerteligt bevidst, at han var svag i ortografien, og
han hadede at fa sit sprog rettet i sine arbejder. Det var hans faste overbe
visning, at indholdet, det digteriske, var det eneste, der havde betydning.
Fx kunne han udbryde: »Poesiens Have faaer nok snart Brolægning!« eller
- da vennen Edv. Collin år efter rettede sproget i hans »Agnete og Hav
manden« (1833): »Bare hun er grammatikalsk nok; jeg havde ikke Else
Skolemesters, men Aphrodite i Tankerne, da jeg hævede min »Agnete« fra
Bølgerne!«10
Det er vel også forståeligt, at Andersens elendige standpunkt i latin og
græsk kunne bringe en mand som Meisling ud af ligevægt. De latinske stile
har Andersen af gode grunde ikke opbevaret, men hans miserable sprog
grammatiske evner lyser ud af hans senere mange tyske breve. På en halv
trykside kan man finde 30 fejl, fx objekt i nominativ og subjekt i akkusativ,
ich med verbet i flertal og mange andre ejendommeligheder. Grammati
kalsk træning overfor en mand som Andersen har givet været omtrent som
vand på gåsen.
Naturligvis er alle stilene ikke lige interessante eller inspirerede, men i
stil nr. 25 »Krigens gavnlige Følger« skimtes muligvis noget af hans med
fødte depressive sind. Stilen er fyldt med blod, brand og gru, men det er
helt klart, at det er en kommende digter, der fører pennen. Der gøres i den
status over udviklingen i krigene fra den sagnagtige oldtid og frem til
Napoleonskrigene, som Andersen - qua faderens fortællinger - må formo
des at være ganske godt inde i og i hvert fald interesserede sig for. Det er,
som om det blodige tema i denne stil for alvor har kaldt hans depressive,
men upåklageligt fungerende fantasi på dette område frem i lyset til en
Begyndelsen til H.C. Andersens stil »Sam
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læselig end fx Ingemanns flotte skrift. Den

Helsingørs Egnen« (af Andersen nummereret

gotiske skrifts svagheder har han dog ikke und

som nr. 22). - Med urette har Andersens

gået. Det kan være svært at skelne mellem a, e,

håndskrift fået ord for at være vanskelig at

n, r og u, og han har - hvad ofte er sket - glemt

læse. Den kan være det i hans hastigt udarbej

at sætte prikker over i og ü, hvad der ikke gør

dede kladder, aldrig i renskrifter, sjældent i

sagen bedre. (Gotisk håndskrift afskaffedes

breve og i dagbøgerne som oftest kun i syg

først endeligt i danske skoler i 1875).

domsperioder, eller når han i særlig grad var i

Foto: Det kgl. Biblioteks Håndskriftsamling

66

særdeles følelsesladet inspiration, hvor han skriver bostaveligt talt som en
krigskorrespondent, der personligt - rystet af begivenhederne - har vandret
over valpladsen.
Stilens pompøse indledning fortjener at gengives:
»Krigens gavnlige Følger. »Krigslarmen tier, Dagens blodige Arbeide er fuldendt, i den
dunkle Aften vil jeg vandre over den rædsomme Valplads,
Blodaltaret under Guds herlige Himmelbue. - Rundtom seer
Øiet kun Ødelæggelse. - De frodige Kornmarker ere bievne et
Morads under det fremstormende Rytterie; Der gløde endnu
de kulbrændte Bjælker af en velhavende Landsbye, - Som en
sørgende Brud staaer det gamle Kirketaarn og seer ud over
Død og Grav. - I Vest er Himmelen rød af den synkende Sol og
i Øst har de brændende Byer malet den med Blodfarve. - Der
sidder en 2 Aars Lille med svedne Lokker i det øde [?] og
græder for Fader og Moder. - Dødsstilhed hviler over den hele
Egn, kun Dødssuk og Fortvivlelsen [] Rallen afbryder den fryg
telige Rolighed; Liig ligger opdynget ved Liig og her strider
Døden med sit kraftløse Bytte ...«ll

Han har i stilen ikke rigtig sans for de historiske begivenheders ofte kompli
cerede årsagssammenhæng, han beundrer enkelte og unuanceret stordå
den, der udspringer af den usammensatte tilskyndelse til effektfuld hand
ling og således egentlig er i slægt med eventyret.
En anden bemærkelsesværdig stil er nr. 8 »Sammenligning imellem
Alexander den Store og Napoleon«. Det emne har lige været vand på den
kommende berømtheds mølle, og at skildre to højst ualmindelige personlig
heder - som han selv var - har fascineret ham levende. Den gengives her in
extenso:
»Sammenligning imellem Alexander den Store og Napoleon. Historien er uendelig, forsaavidt Jordlivet er det. Dag for Dag
sprudler den evige Kilde, udruller det uhyre Slør med sine
brogede Billeder, og Europas Stater stige og synke, Nationer
fødes og forgaae, Alt forandres og bliver dog evigt det samme,
de samme Lidenskaber og følelser, som Herren nedlagde hos
Adam og Eva leve jo hos deres sildigste Efterkommere. Det er
interessant i Historien at see det evige Kreds-Løb, den evige
Gjentagelse, som stedse er den samme, og dog saa forskjellige.
Mærkelige Begivenheder indtræffe, Secler svinde, og vi see de
samme under en anden Form gjenfødes i et fiernet Land, hvor
mange mærkelige Mænd, hvis Sjæle ligesom synes at være
støbte i samme Form, for hvem Begivenhederne haver føiet sig
med forunderlig Lighed. Skjønt Aarhundreders Storme bruse
de mellem deres Tilværelse, træffe vi ikke faa. Ville vi saaledes
betragte Alexander den Store, hiin gamle Verdens Helt og
Erobrer, og kaster Blikket paa Nutidens, Europas store Helt og
Erobrer: Napoleon, deres Sjæle see vi da i flere Punkter at spille
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med samme Farver, vi finde aandelig mange ligheder i Aand,
Stræben og Handlinger. Mægtigt brusede det i begges Sjæle, og
fra selve Skolen see vi vilde Opbrusninger af deres fyrige og
ærgjærige Characterer. Den hele Verden syntes dem begge for
liden, ingen Hindringer kunde skrække dem. Alt som Ynglin
ger udmærkede de sig begge i Krigens blodige Farer. Alexan
der tvang med kraftig Arm de trodsige Rebeller, Napoleon
lagde Grunden til sin storheds uhyre Bygning ved Toulons
Erobring, fra den første Palme kjæmpede de begge for at vinde
det største Navn paa Jorden. Ærgjerrigheden opflammede beg
ge, med Millioners Blod malede de sig begge Navnet: den Sto
re. Krigerne elskede dem begge, Mængden beundrer dem, men
faae, saare faae, Medlevende forstode deres Sjæle. - Kun i een
eneste Ting, finde vi Alexander forskjellig fra Napoleon. Det
var Vellyst, Djævlen med den deilige Maske, som holdt Alex
ander, Alexander, hiin bar den hele Verdens Betvinger i Hæn
derne. Deri beskylder man Frankriges Helt for, i hans sidste
kampfulde Aar, ogsaa heri lignede han hiin. Begges Politik gik
ud paa at underkaste sig alle Stater, at stifte et eneste Rige paa
Jorden, begge trodsede Vinterens Kulde, Hungerens Bitterhe
der, begge virkede meest i fremmede Lande, begge fik sit Banesaar langt fra sit Fødeland. - For begge er Velsignelser stegne
til Himlen, og for begge have Forbandelser gjenlydt til det
dømmende Forsyn. - Begge lade sig lede ved deres rasende
Lidenskaber og hævede sig til det høieste Punkt. - Begge bevir
kede utallige Forandringer for den hele Jord. Ingen kunde forudsee, hvorhen disse mægtige Mænds pludselige Fremtræden,
Virken og bratte Undergang skulde lede, men Forsynet udledte
en heel ny Verdens Fremblomstren deraf. Paa Africas Kyst,
ved den svulmende Niil hævede Alexandria sine stolte Taarne,
og hist, hvor Chem Barosse kløver Skyerne, opvaktes et heelt
Folk til Frihed og Liv, fremblomstrede en heel ny Verden. Ville vi gaae Skridt for Skridt fra Napoleons Ophold i Brienne,
fra Kampen for Toulon, Slaget ved Marengo, Seiren ved Ho
henlinden og senere ved Austerlitz lige til hans Fremrykken
mod Moskau, Banesaaret for hans Triumpher, da finde vi selv
heri en uhyre Paralel med Alexander. Denne viste allerede som
Yngling store Prøver paa sin Dristighed og sit Mod, Illyrer og
Tracier maatte erkjende Ynglingens Heltekraft. Seieren fulgte
ham med samme moderlige Sind, som den siden fulgte Napole
on. Lad Donau og Rhinstrømmen have hørt Napoleons seiren-
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de Hæres Jubelraab, ikke mindre hørte Granicus Floden Alex
anders Seiere. Som en rivende Fjeldstrøm styrtede begge frem,
denne plantede sine Seiers Trophæ ved Bredden af den fierne
Indus, Napoleon bragte det hele Europa til at skjælve. - Herli
ge Indretninger grundede begge, som Had og Fjendskab, selv
efter deres Død, ikke kunde tilintetgjøre. Alexander bragte For
bindelse mellem Europa og Asien, udvidede Handel og Jord
kundskab. Napoleon vakte den slumrende Kraft i den halve
Verden, stiftede Rhinforbundet, lod Alpernes Bjergvægge
sprænge og beredede saaledes bequemme Veie for Handel og
Reisende. - Begge vare vigtige Midler i det styrende Forsyns
Haand til at fremme hans Planer, begge viste sig som funklen
de Stjerneskud for den undrende Mængde og forsvandt i et Nu
som dette, da Gud havde benyttet dem, som han vilde. - Den
samme Aand levede i Napoleon som i Alexander. Alexander
vilde have handlet som han, og han som Alexander. Det er
interessant at see i Historien, hvorledes de samme Personer
ligesom evig gjenfødes og virke paa ny, det er kun den forand
rede Verden, som bevirker Handlingernes forskjellige Retnin
ger. Hvo finder ikke Lighed mellem Moses og Christus? Mel
lem Bellerophon og Joseph, Herodes og Cromwel, Christian
den 4de og Peter den Store?, utallige ere Exemplerne, vi kunne
fremføre, og evig vil Tingen sikkert vedblive i samme Kredsløb.
- Alexanders Navn vil leve, naar intet Spor findes mere af hans
fordum blomstrende Stad, Napoleons Navn vil leve i Tidernes
Aarbøger, naar Americaneren gjør Valfarter til Europa, som
engang var. Om begge vil man evig sige, Lykke og Overmod
gjorde dem forrykte, begge vil man erkjende værdige den høieste Beundring.
NB. vogte
St. (ulæselig) Laud p.c.
Ort. Haud ill.«12
Stile med religiøst indhold er noget for sig selv på baggrund af hans særlige,
nærmest private religion og forsynets særlige mening med ham.
I nr. 26 »Beviserne for Christendommens Guddommelighed« er han
tydeligt ligesom på glatis. Det er, som om interessen, der ellers oftest var til
stede, har svigtet ham. Til gengæld bliver han pletvis helt teologisk-dybsindig, muligvis for alligevel at få hold på stoffet. Han starter med at fastslå en
tese, men resten af stilen går uhjælpeligt i stykker for ham.13
Hans urokkelige tro på, at han havde faet digterevnen og digterkaldet
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skænket af Gud, virkede mægtigt til at støtte ham i hans evige kamp for at
komme frem, op mod Parnassets højeste tinde. Hans enkle, massive barne
tro betød alt for ham i Helsingør og senere i livet, hvilket der i brevene og
dagbogsoptegnelserne foreligger talrige vidnesbyrd om.14
Især spillede bønnen en stor rolle for ham, fra han som stor dreng på sin
hasarderede rejse til København knælede ned bag et skur i Korsør og bad
Vorherre våge over ham og til den gamle mands seneste dagbogsopteg
nelser.
En særlig evne, som kom klart til udtryk både i hans stile og mange
breve, er hans særdeles udviklede naturopfattelse og helt eminente sans for
at skildre det sete, en sans, han bevarede hele sit liv, og som senere var med
til at øge hans berømmelse med de dejlige rejseskildringer, fx »Skyggebille
der af en Reise til Harzen« etc. (1831) og »En Digters Bazar« (1842) og
ikke mindst de mangfoldige steder i eventyrene.
Han opfattede naturen som personificeret. Gennem hans hele livet over
ordentlig skarpe syn kom ideerne uafladeligt myldrende til ham. Roserne,
sneglene, vinden, havet og egetræet fortalte ham deres historie, og årstider
nes skiftende vejrlig og flora var ham en evig inspiration og igangsætter.
Hvad Andersen end så og oplevede i Helsingør og Nordsjælland, så han
altid noget andet bagved. Hans begrænsede sans for menneskeskildring og
hans eminente indføling i et landskab, et bybillede eller folkelivsbillede kan
utvivlsomt føres tilbage til medfødte anlæg og de forhold, under hvilke han
voksede op.
Han har selv flere gange understreget de rige impulser, hans fødeby i den
henseende gav ham. Næsten hver plet i byen pegede hen på stolte traditio
ner og gamle sagn, kontinuiteten med fortiden var under datidens langsom
me merkantile udvikling bevaret. Hvad drengen end så, kunne hvert syns
billede oftest føres tilbage til noget ældre og modtoges derfor med en særlig
følelsesbetoning, idet før og nu smeltede sammen til et hele for fantasien.
Den gotiske domkirke med sine mod himmelen stræbende hvælvinger og
sin bastante, jordfæstede kolos af et tårn, slottet, den stille, glidende å, der
med sit bugtede, spejlblanke løb gennemstrømmede byen, de store træer,
der i vindskærmet ro ludede ud over det stedse roligt rindende vand, de
gamle huse i de krogede gader, hvorigennem St. Knuds dulgte, tungsindige
klokker ringede, altsammen prægede det ham.
På den anden side livet på hospitalet og i tugthuset, som han fik særlig
føling med, håndværkeroptogene, skyttelaugsfestlighederne, de spanske
troppers larmende og farverige kontrast til småborgernes snævert begræn
sede livsførelse, teatrets kalejdoskopiske verden, de kloge koner, St. Knuds
Marked, hvor eventyrets drøm syntes ham sand virkelighed, alt dette har
givet understøttet barnets stærkt udviklede indbildningskraft og givet det
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rigt stof til drømme, der år senere blev forløst i eventyrene.
Det gamle Odenses og senere Helsingør og Nordsjællands blanding af
provinshygge, traditioner og midtpunktssamlende betydning for landsdele
ne fandt i Andersen sin beåndede, ufortrødne elsker og gjorde ham fra hans
første fremtræden i litteraturen til en udpræget repræsentant for den historisk-topografiske naturopfattelse, der endnu giver hans rejsebeskrivelser
dybde og farve og hans romaner en egen hjemlig hygge.
En sådan, særlig beåndet stil, der tydeligt giver præg af hans følsomme
personlighed, er nr. 6 »Betragtninger i en stjerneklar Nat«. Her gives et
uddrag:
»... Aftenen gyder sig ud over den hele Natur, der synes mig en
høitidelig Kirke, Himmelen er dens Hvælving og klart tindre
dens evige Lamper ned til mig. Hvilken hellig Taushed! ædle
og høie Følelser vækkes i mit Bryst, nu det travle Dagliv hviler.
- Endnu brænder en rødlig Stribe paa den vestlige Himmel, et
svagt Gjenskin af den neddalende Sol; Søen er rolig, og næsten
ubevægeligt ligge Skibene derude med de hvide Segl, de fore
komme mig som Alfer med lyse Vinger, sendte fra det fjerne
Bjergland. Flere og flere blive Stjernerne som myldre frem paa
Himmelbuen, roligere bliver Alt, mere og mere, efterhaanden
som Lysene slukkes i Byen. - Herlige stjerneklare Nat! venlige
Stjerner! I forekomme mig som Engle, Herren satte hist oppe
for at skue Menneskets Daad i Naturen og for at skjerme os.
Ikke længer staaer jeg i min Barndoms Egn, anerledes ere
Gjenstandene om mig; fremmede Ansigter møde mig, men I
ere de samme! I staae endnu som før, I stige endnu i samme
Rader og med samme Blinken hen over Ynglingens Hoved,
som over Barnets, og vække mangt Minde om den svundne
Drømalder. Hvor glad var jeg ikke, selv naar jeg laa paa det
fattige Leie og skuede gjennem de brudte Ruder op paa Eder; I
saae mine Lege! hørte mine stolte Drømme! I speilede Eder i
mine Taarer da jeg første Gang læste Frelserens Lidelses Histo
rie; endnu vandre I som før Eders bestemte Bane, medens min
Vei gaaer ud i den vide Verden og Fremtiden hviler bag det
mørke dække. - O hvor higer ikke min Sjæl op mod den hvalte
Bue og mod de blinkende Stjerner ret som Ørneungen der faldt
fra Reden, higer den fra Støvet op mod et friere Hjem. - O,
Natten er dog langt skjønnere end Dagen! den virker for Sjælen
og aabner Følelsen for det høiere og bedre. Stjerner! Jeg har
drukket Mod af Eders blinkende Skaaler! Ja fremad! fremad!«15
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Ved at betragte Helsingørs og de nordsjællandske naturscenerier evnede
drømmeren i ham perfekt at sætte sig ind i det sete. Hans hjerne var som en
fotografisk plade. Fx er en drøm, der er bygget over betragtninger af natu
ren, omtalt i romanen fra 1837 »Kun en Spillemand«, hvor Christian føler
sig bjergtaget af vandfladens spejlbillede. Kan det mon henføres til hans
ofte omtalte beundring af Øresund?16
Også i hans store roman fra 1835 »Improvisatoren«, der foregår i Italien,
og som mange andre arbejder i virkeligheden er en maskeret selvbiografi,
der indbragte ham europæisk berømmelse, formåede han på fremragende
vis at omsætte, det han så, i sine naturskildringer. Hans rige evner herfor
udfoldede sig virkeligt overbevisende, og den billedmæssige indflydelse var
oven i købet så stor, at man mener at kunne påvise, at flere af naturskildrin
gerne ligefrem er skrevet over de mange landskabs- og arkitekturtegninger,
han hjemførte fra Italiensrejsen 1833/34, og hvis produkt blev »Improvisa
toren«.
Han havde, som allerede kunstnerkammeraterne i Rom sagde 1833, en
malers øje. At hans benyttelse af de billedmæssige virkemidler var en vigtig
del af hans originalitet som digter, har senere maleren Vincent van Gogh
(1853-90) understreget i et brev til broderen 1877, hvor han hævdede, at
Andersen havde »âme d’artiste«, og dermed mente en bildende kunstners
sind.17
Spirene til Andersens skønneste naturpoesi findes i hans ungdomsarbej
der. Sin fuldendelse nåede den i eventyrene. I fx »De vilde Svaner« (1838)
skildres Elisas svanebårne færd over havet i en række Fata Morgana-syner:
»da styrtede Bjerge, Skove og Slot sammen, og der stode tyve stolte Kirker,
alle hverandre lige, med høie Taarne og spidse Vinduer. Hun syntes at
høre Orgelet klinge, men det var Havet, hun hørte«. Endnu mere sjælfuldt
er billedet gennemført i eventyret »Klokken« (1845).
Uheldige sider af hans naturbeskrivelser var dog også til stede i de
ungdommelige stile. Her skal primært peges på de mange klichéagtige
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sammenligninger med kendte landskaber, han aldrig havde set, og som ej
heller for gennemsnitslæseren kunne være oplysende. De er helt klart indfø
jet som kolorit og for at imponere. Deres tomhed viser sig bedst ved, at
Andersen flytter omkring med dem som brikker på et skakbræt. Fx anbrin
ges Lago Maggiore med rund hånd både ved Sorø og Helsingør. Det kan
ikke undre, at da han endelig i 1833 så bemeldte sø, svarede den overhove
det ikke til forventningerne.
Endvidere ligger han under for at sammenligne alt det ensformige og
jævne i det danske landskab med Lyneborg Hede. I januar 1827 præsente
rer vejen fra København til Helsingør sig som en »stump Holland«, fordi
vejret tilfældigvis var gråt og tåget, og den optøede sne gav egnen et noget
moseagtigt udseende. I de senere romaner forekom endnu sådanne sam
menligninger, hvor det danske landskab oplyses ved det udenlandske. Dog
havde Andersen på den tid set de steder og lokaliteter, han benyttede til
sammenligninger, og der ligger vel latent en form for national hævdelse i
systemet. Mærkeligt isoleret står i en stil, at den snorlige landevej kaldes
kedsommelig »som iiskold Fornuft«.18
Sammenfattende kan siges, at Andersen senere på den lykkeligste måde
evnede at forene eventyret med den danske natur, så at den uden trættende
skildringer danner baggrund for handlingen.
Vort fædrelands lave kyster og enkle, egenartede skønhed fandt han i den
ubrydelige forbindelse mellem hav og land, det typiske ødanske landskab,
hvor skoven synes at dukke op af havet for igen at spejle sig i stille, dybe
indsøer. Disse landskaber kunne han skildre med en inderlighed som ingen
anden, og han gjorde det med fynd i sine senere fædrelandssange, først og
fremmest i »I Danmark er jeg født«, der skabtes kort tid før slaget ved Isted
1850. Man kommer uvilkårligt til at tænke på, hvad fru Signe Læssøe
(1781-1870), den senere oberst Fr. Læssøes moder, mange år efter skrev til
ham i anledning af udgivelsen af »En Historie fra Klitterne« (1859): »...
Naturbeskrivelserne fra Klitterne ... er Sandhed til det Ubegribelige; hvor
har De saa hurtigt kunnet opfatte det saa ganske?«20
Forrest blandt alle Helsingørstilene og vigtigst for denne fremstilling står
ubetinget nr. 21 »Sammenligning imellem Kjøbenhavns Egnen og Helsingøers Egnen«.
Den blev skrevet i den allerførste lykkelige tid i Helsingør, inden tilværel
sen hos Meisling blev uudholdelig. Andersen skriver selv i den, at han kun
har været i Helsingør i 12 dage og er betaget af, hvad han har set og
oplevet.
Han har under affattelsen af denne stil været ualmindelig oplagt og
inspireret, og emnet har fængslet ham at berette om.
Stilen er formet som et brev til en ven i København og er nærmest en
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kåd, overgiven skildring af den by og egn, han nu bor i. Det sker på
bekostning af en nærmest massiv nedrakning af hovedstadens beliggenhed
og omegn og tilsvarende fremhævelse af Helsingørs. Desuden er stilen fyldt
med poppede sammenligninger, selvironi m.m. En ting står dog fast efter
læsningen: Andersen var begejstret for Helsingør og den nordsjællandske
natur. Den gengives her in extenso:

»Sammenligning imellem Kjøbenhavns Egnen og Helsingørs
Egnen. Kjære Ove!
Endelig faaer du da et brev fra mig, men det skal ogsaa blive
saa langt, som Troels Liste i Barselstuen, skjønt du derfor ikke
maa troe, at jeg vil lade min Mund løbe, som salig Geert
Westphalers, eller være omstændelig som en vossisk Idyl. Men
her er jo allerede viel Larm um nichts, siger du, men Vand i
Blodet, nu begynder jeg. - Veien herned [til Helsingør] var i et
Støv, saa at jeg næsten, som de homerske Guder, viste mig kun
i en Sky for Menneskenes Børn; Posthornet jamrede, Pidsken
smældede og rask foer Mark og Skov, Lyststeder og Hytter
forbi; »und immer weiter hop! hop! hop! ging’s fort in sausen
dem Gallop«; til vi rystedes paa de Helsingøerske Gader og det
dandsende Hjerte sagde at vi vare i en By og ikke længere i det
bløde Støv. - Tolv Dage har jeg nu været her, sværmet den hele
Egn igjennem og seet og nydt saameget, at jeg trænger til at
meddele mig. - Du med din Snak om den smukke Egn ved
Kjøbenhavn! nei min Ven, man maa reise, før man kan tale om
Sligt. - Lad os som gode Mathematikere, drage Paraleller,
begynd du kun lige fra den grønne Vold, eller sæt din ene Fod
paa Rundetaarn og slaae med det andet Been til Radius en
Halvcirkel saa stor, du vil, jeg vil heller ikke gaae længer end 2
Miil og meest tale om Centrummet. - Hvor livlig og munter er
dog den helsingøerske Skibsbro, Havnen ligger fuld af Skibe og
de brogede Flag veier i Vinden, her synge italienske Matroser
deres smeltende Sange, her sidder en tyk Hollænder mellem
sine Oste og støder sine hule Toner frem, her ligger et engelsk
Skib med Steenkul, der strax flytter Tanken til Britternes store
By, og her lander en Baad med raske Flikkaer! siig mig, hår du
det smukkere ved Kjøbenhavn? - Gaaer du langs Classens
Hauge og stirrer ud over de salte Vande, o ja, det er jo ganske
skjønt! men det bare Vand det er dog lidt vandet og Sverrig
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ligger for langt borte til rigtig at kunne lade Phantasien sværme
der; - Men her ved Helsingøer synes Danmark og Sverrig, som
kjære Søskende, at vilde forenes; tager man sig en Baad, vips er
man paa en Time i et andet Kongerige; man kan spise Frokost i
Danmark, reise bort og komme udenlands fra igjen til Thebordet samme Dag. Hvad siger du om det? - Men det deilige
Frederiksberg med sin brogede Sværm og den romantiske Søn
dermark, raaber du nok? Ja det er altsammen grumme kjønt,
men det er altsammen for udenlandsk, det er for nær Kunstens
Sæde til at kunde træde i Forbindelse med Naturen. Men Spøg
tilside, jeg er ganske indtaget i den smukke Egn hernede, jeg
gjorte nylig en lille Fodtour, hør den og døm saa selv. Min
første Udflukt var til Marienlyst. Strax da jeg traadte derind
saae den mig lidt fransk ud med sine beskaarne Hækker og
hvide Figurer og jeg kom ret til at tænke paa Ludvig XIVdes og
de maintenonske Tider og følte mig halv i Snøerliv, men nu
steeg jeg op paa Terrassen, saae ud over Træernes Toppe og de
deiligste Udsigter mødte Øiet. Dybt under mig ligger Byen;
som en tynd blaahvid Sky svæver Røgen over de røde Tage,
hist hæver det gamle Cronborg sine graae Mure og høie
Taarne; hør Kanonernes Torden! fra Vagtskibet lyder ogsaa
Salutskud for det store fremmede Krigsskib, der nyeligt hilste
Danmark med sine Kartover. Hvor nær synes dog ikke Sverrig.
Morgensolen giver Gjenskin fra Ruderne i Helsingborg og det
gamle Kjæmpe-Taarn strækker sit skaldede Hovede op i den
rene sommerluft. - Du vil nok atter huske mig paa Udsigten fra
Frederiksberg Banke? - den er herlig, men dog slet ikke som
denne. Det er den store prægtige Stad med sine Taarne og Søer
til Baggrund, der fortryller dig, og kan det; men den har ikke
uden dette ene Panorama for Øiet; gaaer man blot paa Terras
serne i Marienlyst nogle Skridt, seer ud over Slottets øster
landske Tag, strax er Alt anerledes; Sundet ligger for mig, det
Udsigtspunktet »Odinshøj« ved Aalsgaarde
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hele bær et sydligt Præg og Vandfladens Baade bringer mig til
at troe, at jeg staaer ved Rhinen eller ved Lago Magiora. - Hist
ude stiger Kulien op af Søen, som sorte Uveirsskyer paa den
fjerne Horizont reiser den sig for mig. De ere de første Bjerge
jeg har seet, o, allene de, ere mere værd end alle dine Herlighe
der. Jeg ved ikke selv; da jeg første Gang skuede den vide store
Udsigt, hvor bævede min Sjæl! og da jeg fra Skrænten paa
Odins Høi, saae ud i Nordsøen og hørte Havets evige dybe
Orgel, og saae hvorledes Skibene, som store Fugle med hvide
Vinger, svævede forbi de blaalige Bjerge, da svulmede min Sjæl
og heftig Længsel greb mit Indre. Lee kun af mig for min
Barnagtighed, men jeg har den Idee, at den første Grad af
Aandens Lyksalighed, naar Jorddragten falder, vil være, at den
fri for alle Baand, som nu Tanken, svinge sig hen over den hele
Jord og see alle dens rige Herligheder. - Jeg tænkte paa Stol
bergs smukke Digt over denne Egn, og da jeg gik i den smukke
Skov og hørte Hammermøllens Larmen og Vandets Fald stod
hele Schillers’ Digt til Jernværket for mig, og jeg troede ved
hvert Stød i Bladene at Grevinden af Savere vilde vise sig. Dog
da du ei som lystig af dig, saa foretrækker du nok den larmende
Dyrehauge for min Hammermølleskov, skjønt her ogsaa er en
Gynge og Trommer og Trompeter? Men Menneskemassen er
rigtignok ikke saa broget; skjønt i disse Dage ret antagelig thi,
som du veed, ligger de russiske Skibe nu paa Rheden og daglig
lande her hele Skarer af Samojeder, Russere og Tartarer. O

nogle gruelige Mennesker, tænk engang! de spiser daglig flere
100de Pd. Kjød og sælger deres Buxer for en Pægl Brændeviin o
det er sande Suwarower. - Du vil nok minde mig om Strand
veien! O den er ogsaa her! Om Gharlottenlund, Sorgenfrie og
Jægersborg; o det glemmer man altsammen her paa en Van
dring gjennem Skoven ned til Fredensborg! Den hele Vei er saa
poetisk, ja næsten troede jeg, at Sligt kun fandtes i de lafontaineske Romaner; min Sjæl jublede af barnlig Glæde her i den
herlige frie Natur. Skjønt det var stille Veir var Gurresøe i
Bevægelse, og jeg tænkte paa Kjølebrønd i Foque [overstreget]
Undine; Jordbunden forekom mig klassisk; her havde jo Valde
mar vandret, for at leve her i dette jordiske Paradiis havde han
jo bortgivet sin Salighed. Veed du til nogen Egns Roes omkring
Kjøbenhavn et lignende Sagn? Kun Muurstykker mellem det
tykke Krat viise Sporene af den herlige Kongeborg. Snart laae
den store Arresøe for mig, omkranset af grønne Skove; neden
for Skrænten , under mig laae nogle Fiskerhytter, Nettene hang
udspilede i Solen, en ung Pige med hørgule Lokker syslede
dermed; o det var mig en herlig Idyl! Jeg stirrede hen over Søen
til Nødebo og hilsede i Tankerne paa Lauras Digter. Snart var
jeg ved Slottet, men det saae mig saa chinesisk ud, dog kan det
nok staae ved Siden af din Parallel. - Reiser du ud af Vester
port, hvad seer du saa, naar Frederiksberg ligger dig bag Ryg
gen? En snor lige Landevei, kjedsommelig, som en iiskold For
nuft; Marker der bringer os til at tænke pa Lyneborg Hede og ja der er ingen Ting mere; Men reiser du herfra af en anden
Port, saa har du det livlige Sund og Tycho Brahes Øe. Snekkersteen viger ikke for Knuds-Hoved! Hvad vil du vel saa indven
de? - Egnen her er smukkere end ved Kjøbenhavn og det af
flere Grunde. Første er vi har nærmere ved Udlandet; vi er
ikke, som I, paa en Plet, der er en Mellemting af Syd og Nord;
nei! Helsingøer ligger Nordpolen meget nærmere end Kjøben
havn; om Vinteren skal man især kunne mærke det og man vil
sige at der ofte kommer Finner, Lapper, lisbjørne og andre
nordlige Creaturer hertil paa en svømmende Iisøe. - Gamle
Schacspeare har jo selv valgt denne Egn til Tumleplads for sin
Hamlet. Stolberg har besungen den Oehlenschlæger med; men
Egnen om Kjøbenhavn hører man jo kun Tale om i Vaudevil
lerne og Holbergs Comedier. — I have Frederiksberg paa en
Banke, vi have Marienlyst nedenfor een og lutter hvide Griponimusser til at passe paa [statuerne i haven], at det ei, som
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Aladins Slot skal reise, om ikke Fanden i Vold til Hindostan,
dog ikke engang til Kullemanden paa Kulien, som Ingemann i
den senere Tid har manet os frem. - Dog jeg vil ikke trættes
med dig, er Omegnen om din stolte Kongestad, ikke saa smuk
som Egnen her, saa holder jeg dog mere af Kjernen, thi den er
vederqvægende og herlig. - Men nu lev vel! Der var vel endnu
en grumme Deel at sige, men nu er jeg ganske træt i Fingrene
derfor lev vel! og om det er Sengetid, sov vel!
din A. -«21

Sluteffekten, hvor alle Helsingøregnens mærkværdigheder og fortrin for
Københavns samles i én buket, giver et forbløffende indtryk af Andersens
tilsyneladende afgrundsdybe naivitet:
»... Første er vi har nærmere ved Udlandet; vi er ikke, som I, paa en Plet,
der er en Mellemting af Syd og Nord; nei! Helsingøer ligger Nordpolen
meget nærmere end Kjøbenhavn; om Vinteren skal man især kunne mærke
det og man vil sige at der ofte kommer Finner, Lapper, lisbjørne og andre
nordlige Creaturer hertil paa en svømmende Iiisøe ...«
Dansklæreren, adjunkt H. Schou (1789-1860) har sat en diskret streg i
stilehæftets margen, og man grunder uvilkårligt over, om det citerede skal
være en kåd spas, eller han virkelig har været så naiv. De indfødte elever,
der måske har fortalt klassens nye dreng om Helsingørs sælsomme klimati
ske forhold ved vintertide, har sikkert jublet over stilen.
At der var en digter i Andersen, var der ingen tvivl om, og hans mange
stile står da også som et håndgribeligt monument herover.
Helt anderledes og omgærdet med betydelig mere spændingsmættet dra
matik stod en anden del af hans skriftlige frembringelser, det litterære
arbejde, det forbudte og uønskede forfatterskab, som avlede en række digt
ninge, heriblandt først og fremmest »Det døende Barn«.
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VI KAPITEL
DEN LITTERÆRE VIRKSOMHED

»... Der bliver i mil Ungdoms Liv saaledes kun tre Forfattere der ligesom
aandelig er gaael mig over Blodet, som jeg en Tid lang har levet i og det
er Walter Skott, Hoffmann og Heine.«
(H.C. Andersen i »Mit eget Eventyr uden Digtning«, 1847)
Den gamle læremo’er, der i Odense holdt »Pogeskole« og i sin højryggede
lænestol ved bornholmeruret og med riset i hånden lærte Hans Christian
bogstaverne, anede naturligvis ikke, hvad drengen senere ville bruge dem
til. At han ikke på noget tidspunkt senere lærte at sætte dem helt rigtigt
sammen, gjorde - som vi nu ved - ikke skår i berømmelsen som digter.
Den påstand, der eksisterer om, at et menneske fatisk lever sit virkelige
liv i tankeverdenen, vel at mærke ikke i stringent tænkning, men i de
flagrende stemningers og ideassociationers frie leg, måtte nødvendigvis for
en så sensitiv natur som Andersens føre til en ubevidst, men mærkbar
udviskning af grænserne mellem drøm og virkelighed. Fremgangsmåden
virker som en uafbrudt overbelastning af fantasiens bæreevne og kræver ret
så stærke nerver. Hvad digterisk virksomhed anbelanger, kom Andersen i
Helsingør til at leve og virke i en permanent frustreret tvangssituation.
Han måtte digte. Det var simpelthen en uafviselig del af hans ego, som
blomsten kræver lys for ikke at gå ud.
Trods hede og gyldne løfter til Collin, Ingemann, fru Wulff og oberst
Høegh-Guldberg kunne han ikke nære sig. Han måtte nærmest uafbrudt
forløses gennem sin pen, ganske som pigen med de røde sko senere måtte
danse, ske, hvad der ville.
Hans kontaktbehov var enormt, især nu, hvor hans rektor nærmest for
fulgte ham og på det groveste kritiserede hans digterevner. Det kom på sin
vis til at virke, som to pansrede riddere, der tørnede sammen på en turne
ringsplads, fordi Andersen i sit hjerte var overbevist om, at han var digter,
og at hans rektor havde blodig uret. Men som på en turneringsplads var
der også her en, der var den stærkeste.
Stort set foregik hans tankeudvekslinger i Helsingør pr. brev. Her fik han
imidlertid oftest stene for brød, formaninger i stedet for den forståelse, han
trængte så hårdt til. At finde forståelse ville imidlertid - ud fra hans specielle
tankegang — sige det samme som at finde samstemning, og hos ingen af
dem, han korresponderede med, lykkedes dette, medens han befandt sig i
Helsingør.1
Han var jo digter, han følte det selv fuldt og helt, og han følte lige så
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sikkert, som styrmanden er overbevist om sin kurs, at han havde ret og alle
de andre uret. Det viste sig jo også blot la år senere, at de alle uden
undtagelse tog fejl.
Som digter var Andersen allerede hårdt belastet, da han ankom til Meisling og for denne begyndte at læse sine produkter højt, men det var vel
tilgiveligt.
Allerede medens han boede i København, begyndte han at uddanne sig
til romanforfatter og besøgte flittigt Det kgl. Bibliotek og Universitetsbib
lioteket for at skaffe sig historisk viden.
Med sine mærkeligt udviklede evner til at hage sig fast i folk - trods
enorm social afstand - kom han i disse vagabondår også i forbindelse med
enken efter Danmarks store statsmand fra tiden omkring Stavnsbåndets
ophævelse Christian Colbjørnsen (1749-1814), Engelke Margrethe Falbe
(1763-1848) og dennes datter Maren Olivia (1795-1874), der først var
hofdame hos arveprinsesse Caroline og 1825 ægtede hofchef hos dronning
Marie, major, kammerherre Fr. Hermann Rostgaard von der Maase til
Krogerup (1800-66).2
De tog begge venligt mod den fattige dreng med de besynderlige anlæg.
Fru Colbjørnsen boede om sommeren ofte på »Bakkehuset« hos digteren
Knud Lyhne Rahbek og hans litterære hustru Kamma, »Philemon og
Baucis«, som de selv i digtet »Til mit Bakkehus« blev kaldt af Rahbek.3
Andersen kom nogle gange i huset hos dem, men medens Kamma ven
ligt og imødekommende gav sig af med ham, kom han aldrig i tale med
Rahbek. Man spørger uvilkårligt sig selv, om hun, der aldrig selv fik børn,
mon intuitivt har følt geniet i det barn, hendes litterære, knarvorne ægte
mage ikke værdigede et blik?
Da Andersen ved en lejlighed havde læst noget af sine frembringelser op
for hende, studsede hun og sagde: »... men der er jo hele Stykker deri, De
har skrevet ud af Oehlenschläger og Ingemann!«, hvortil drengen naivt
svarede: »Ja, men de er ogsaa saa deilige!« og læste upåvirket videre.
En dag - og det har nok været en yderst betydningsfuld begivenhed for
ham - ville han efter at have besøgt Kamma Rahbek begive sig til fru
Colbjørnsen. Fru Rahbek rakte ham ved afskeden en buket roser fra haven
og sagde: »Vil De tage dem med op, det vil vist fornøie Conferentsraadinden at faae dem af en Digters Haand!«4
Ordene, som jo nok blev sagt delvis i spøg af den højtkultiverede husfrue,
virkede på Andersen som et ridderslag. I »Mit Livs Eventyr« skildrede han
selv, at »det var første Gang, at Nogen satte Digternavnet i Forbindelse
med mit, det gik mig gjennem Blod og Sjæl, Vandet kom mig i Øinene og
jeg veed, at fra dette Øieblik af var min Tanke vakt for at skrive og digte,
det havde før kun været mig en Leg til Afvexling med Dukketheatret, nu
6*
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stod det høiere - nu var det Maalet«.5
Og for allerede som skoledreng at have et så ambitiøst mål for øje, måtte
den pågældende også leve i sin egen verden, og det var netop, hvad Ander
sen også gjorde. Det er utvivlsomt et pletskud, når hans senere trofaste
Odense-veninde Henriette Hanck (1807-46) skønnede, at han helt levede i
sit eget geni. Hun var ikke den eneste af hans ungdomsbekendte, der havde
observeret dette. Også fru Læssøe havde skarpsindigt udtrykt dette syns
punkt i et brev til jomfru Hanck: »...Jeg siger Dem, Andersen hænger ikke
ved Mennesker, som vi andre gjøre; men han hænger heller ikke ved sig
selv; hans Ideer ere hans Alt«.6
Allerede i 1822 havde Andersen i tidsskriftet »Harpen« faet trykt sit
dramatiske digt »Scene af Røverne i Vissenbergi Fyen«. S.å. fik han digtet
og udgivet »Ungdomsforsøg. Af Villiam Christian Walter«, der indeholdt:
1) »Prolog,« 2) »Gjenfærdet ved Palnatokes Grav, original Fortælling« og
3) »Alfsol, original Tragedie i fem Acter«. Bogen blev ingen succes, og der
blev efter sigende ikke solgt et eneste xpl. Senere blev oplaget afhændet til
boghandler P.E. Schovelin i Store Grønnegade, som i 1827 påny udgav den
forsynet med et nyt titelblad, men da der stadig ikke meldte sig købere,
solgtes hele oplaget som makulatur.7
Endelig kom i 1823 digtet »Ved min Velgiører Provst Gutfelds Død af
A...«, der tryktes i »Den Vestsjællandske Avis«, samt »Fastelavnssang
1823«, et lille lej ligheds tryk på to upaginerede blade.8 Det må formodentlig
ydermere antages, at flere mindre lejlighedsdigtninger, som i dag er gået
tabt - måske allerede i Andersens tid - er blevet skabt både i Slagelse og
Helsingør.
Så kom - som skildret - i 1826 efter ankomsten til Helsingør »Fragment
af en Reise fra Roeskilde til Helsingør«, som professor Rs. Nyerup altså fik
trykt i »Nyeste Skilderie« etc., og som skaffede Andersen en række ubeha
geligheder.9
At Meisling ikke ønskede, at Andersen skulle spilde sine kræfter på at
digte, men udelukkende koncentrerede sig om det væsentlige, lektierne og
den forestående eksamen, er fuldt forståeligt. At rektorens mærkelige og
ikke for dygtige elev skulle blive en verdensberømt digter, kunne den gode
Kronprinsesse, senere arveprinsesse Caroline
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skoleholder jo ikke vide og indrettede sig derpå med sine egne våben at kue
den - på det område - tilsyneladende opsætsige, selvoptagne elev.
I Slagelse i 1824-25 havde Andersen udarbejdet tre romanudkast, bl.a. et
med flg. titel »Fragmenter af en ufuldført historisk Roman«. I den skildres
bl.a. en heksebrænding, hvor Andersen langer ud efter sin ildelidte rektor.
Denne bliver her karrikeret som en usympatisk, yderst foragtelig skarpret
te, der skal eksekvere dødsdommen. Det gøres med udsøgt ondskabsfuld
hed: »... Bødelen, en stor, stærk kiødrig Mand med et africansk Ansikt, en
flad Næse og store opstaaende tykke Læber; underligt stak de smaa grønne
Vampyrøine af under de tykbuskede røde Øinhaar; han løste Meta [hek
sen] fra Karren, og Præsten traad hen og holdt en Tale til hende. -«10
»Vampyr« var et specielt Meislingsk skældsord, som Andersen - som
meddelt - også blev trakteret med, så der blev altså her i romanudkastet
betalt tilbage med renter. Man tør formode, rektoren aldrig fik udkastet at
se!
Dertil kom i en pludselig inspiration i juli 1826 digtet »Aftenen«, som
allerede er omtalt, og som han senere holdt meget af. »Aftenen« tryktes i
»Kjøbenhavns flyvende Post« for 17. august 1827, hvor Andersen ikke mere
boede i Helsingør. I »Levnedsbogen« opstillede han selv de to digte »Afte
nen« og »Det døende Barn« som et talende vidnesbyrd om, hvad han rent
faktisk formåede i den sidste del af sin skoletid. Det er en påstand, han har
ret i, idet de to digtninge tilsammen med større tydelighed udtrykker hans
standpunkt end stilene og brevene.11 Den sidste linie i »Aftenen« er i øvrigt
et skjult citat fra Shakespeares »En Skærsommernatsdrøm«: »The lunatic,
the lover and the poet - are of imagination all compact!«
De udenlandske digtere, der havde øvet den største påvirkning på An
dersen både i København, Slagelse og nu Helsingør, var ubetinget Walter
Scott, efterfulgt af den tyske eventyrdigter E.T.A. Hoffmann.
Om end Andersen godt kunne lide at kundgøre, at han havde studeret
Shakespeare, var denne digter uden tvivl nok stort set blot et højt æret
gudebillede for den unge digteraspirant, og forbilledet var og blev den store
skotske digter. Denne var i 1820’erne måske den met læste udenlandske
forfatter i Danmark, og hans farverige romaner havde en lige så stor succes
som den, Andersen hektisk drømte om at få. Det var i sig selv tilstrækkelig
grund til, at Andersen forsøgte at trænge ind i hans værker og efterligne
hans teknik.12
Allerede i København havde Andersen været stærkt grebet af Scotts
romaner, og den første roman, han nogensinde læste, var Scotts »Midlothi
an Hjerte eller Fængslet i Edinburgh«, der udkom i dansk oversættelse i
1822. Han var kun 17 år, da han læste den, og i »Mit Livs Eventyr«, hvor
han afmalede sin nød og elendighed i disse år, skrev han: »... een Lykke
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opfyldte mig saa uendeligt: jeg læste da for første Gang »Walter Scott«;
hans Romaner var et Aandens Liv, der opgik for mig, en ny Verden, jeg
saae ind i; jeg glemte her Virkelighedens Trang omkring mig og gav til
Leiebibliotheket, hvad jeg skulde kiøbe Middagsspise for«.13
Om det indtryk, »Midlothians Hjerte« gjorde på ham, skrev han i »Lev
nedsbogen«: »... min levende Phantasie viiste mig det hele, store Billede,
jeg levede deri; det var mig en Deel af mit eget Liv, syntes jeg, saa naturlig
laae det hele for mig. Jeg følte en hellig Gysen ved Tanken om det Herlige
at være Digter; nu første Gang følte jeg Betydningen deraf; den hele Verden
syntes mig et Eventyr, blevet til, for Digterens Skyld. Jeg maatte strax
efterligne Valter Skott, skrev en Historie om »den gale Stine«, og kaldte
den »Gjenfærdet ved Palnatokes Grav«. - Alle Mennesker vilde jeg skulde
dele min Glæde, at jeg var Digter; Alle maatte høre min Alfsol. -«14
»Alfsol« og »Gjenfærdet« etc. udkom under det mærkelige pseudonym
»Villiam Christian Walter«, og Andersen tilstod i »Levnedsbogen« sine
umættelige ambitioner ved at vælge dette navn: »...Jeg havde kaldt Bogen
»Ungdoms-Forsøg«, og for ligesom Walter Skott at være skjult, skjøndt alle
Mennesker havde hørt Stykket, valgte jeg et fremmed Navn, som Autor.
William Christian Walther. - Det første Navn efter Schackspeare, det sid
ste efter Valter Skott og det mellemste efter mig selv. Jeg var beskeden maa
man sige; men Herre Gud, Folk havde bildt mig saa meget ind og nu den
Interesse man viiste mig!«15 I »Mit Livs Eventyr« kaldte Andersen selv
»Gjenfærdet ved Palnatokes Grav« for »... en meget raa Efterligning af det
Markerede hos Walter Scott«.16 Det er Madge Wildfire fra »The Heart of
Midlothian«, der er forbilledet for »den gale Stine«.
• Besynderligt nok var kronprinsese Caroline en af subskribenterne på
»Ungdoms-Forsøg«, og i julen 1823 forærede hun ham generøst Walter
Scotts værker på dansk, en gave, der gjorde den unge mand lykkelig. Scotts
drabelige romaner er således utvivlsomt nogle af de første bøger, Andersen
selv har ejet.17 Det skal erindres, at også Meisling satte stor pris på den
skotske barde, især som sengelæsning hver aften.
Ved et sælsomt træk af Nornerne blev året 1826, hvor Andersen i ledige
stunder med stor interesse læste Scott, også skæbnesvanger for den store
mester selv.
Lykken havde hidtil overdådigt fulgt ham på hans digterbane, hans
værker læstes overalt, og hans konge havde adlet ham. I hele denne lykke
rus skete der nævnte år et brud, idet et bankhus gik fallit og derved rev
Scotts forlægger med sig med det resultat, at Scott pludselig stod med en
gæld på 120.000 pd. sterling. Han kunne have unddraget sig gælden, men
arbejdede fra nu af og resten af sit liv hektisk for at afbetale gælden, hvilket
også lykkedes, men givet medførte hans død allerede i 1832.
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Foruden Scott spillede tyskeren Hoffmann også en betydende rolle for
Andersen, men på en hel anden, mere foruroligende facon.
Hoffmanns ofte gruopvækkende eventyr, hvor det er småt med hyggen,
havde fængslet ham og talt til det mystisk-depressive i hans sind og derved
næppe gjort hans frodige fantasi og letfængelige sjæleliv mere stabilt.
Denne digter havde oplevet Napoleonskrigene på nærmeste hold, og alle
deres rædsler befrugtede hans stærke indbildningskraft. Den berømte tyske
eventyrdigter, der i sine alkoholikertåger fremmanede så rædselsvækkende
karakterer i sine fortællinger, at han ofte om natten - når han digtede måtte bede sin hustru blive oppe, til han var færdig og inspirationen bortdunstet, viste denne frygtelige selvdestruktive evne i fx »Die Elixiere des
Teufels« og »Klein Zaches«, fortællinger, som var meget læste over hele
Europa.18 Også Ingemann lod sig inspirere af Hoffmann, og i flere af
Andersens senere, mere uhygelige eventyr er der tydelige træk fra Hoff
manns fortællinger. Fx optrådte Meisling i Andersens »Fodreise« etc., der
udkom allerede i 1829, som Fanden selv, utvivlsomt en kærkommen idé fraHoffmann. (»... Haarene stode børstede og uredte om det blaarøde Ansigt;
Øinene spillede i det Grønne ... Lystig slog han omkring sig med ægte
Skjeldsord og haltende Vittigheder«).19
Så skabtes midt i al elendigheden Andersens foreløbig lyriske højde
punkt, digtet »Det døende Barn«. Dets affattelsestidspunkt kan sandsynlig
vis sættes til første halvdel af september 1826.20
Andersen var nu sjæleligt langt nede. Det var ofte hans tanke, når han
om aftenen lagde sig, at sove stille ind for at slippe for Meislings forfølgelser
især i de to første morgentimer, hvor hån havde rektoren.
Digtet, som han som gammel, højt hædret konferensråd og verdensbe
rømt digter ikke behøvede at skamme sig over, er givet skabt i hans værelse,
hvor efterårets kølighed i den relativt våde, tågede by mærkes tidligt. An
dersen var allerede som ung yderst kuldskær og frygtede for, hvad vinteren
Sit Walter Scott (15/8 1771-21/9 1832). -
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ville bringe i Helsingør. Han følte sig kuet, nedvurderet, nærmest levende
begravet, udestængt fra alle, indelukket som han var på sit snævre, øde
kammer med pålæg om bare at læse lektier og kun undtagelsesvis at gå i
byen. Rædslen for Meisling og den daglige angst for skolelivet genvakte i
stigende grad hans gamle længsel efter døden.
Der var ingen, absolut ingen, den unge mand kunne hælde sit hoved til,
tilsyneladende havde alle forladt ham.
Da viste Andersen, som han også senere skulle levere formidable prøver
på, at en dybt deprimeret sjæl kan præstere litterære mesterværker.
Om end de alle åbenbart havde vendt ham ryggen, så havde han dog
endnu sin moder tilbage, det menneske, man normalt er meget knyttet til
her i livet. Hans sørgelige tanker kredsede mere og mere om hende og
barndommen. I ånden lagde han sit forpinte hoved ind mod hendes bryst,
hvor der altid havde været trøst og lise at hente, og medens han sikkert
under smertelige tårer mindedes hendes kærlighed og sin egen triste tilvæ
relse, fødtes med ét det vemodige digt, der skulle gøre ham kendt og altid i
hans omfattende produktion vil blive stående som et af hans mesterværker.
I digtet identificerer han sig med det døende barn, hans barndomsfanta
sis engle viser sig for ham, og det kommende efterårs kulde og storm indgår
i kompositionen. Mest gribende er det dog, at han henvender ordet til
moderen, der bare sad ovre i Odense og ingenting forstod eller vidste om
sønnens sjælekvide.
Digtet indtager en mærkelig særstilling ved sin visionære klarhed og ved
tillige at være et afsluttet og velformet hele, og ligesom sarte og skøntfarveDen tyske eventyrdigter og forfatter Ernst
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de planter formår at gro op i en sump, således formedes dette smukke
stykke poesi sig under hans skælvende, angstfyldte pen:

»Moder, jeg er træt, nu vil jeg sove,
Lad mig ved Dit Hjerte slumre ind;
Græd dog ei, det maa Du først mig love.
Thi Din Taare brænder paa min Kind.
Her er koldt og ude Stormen truer,
Men i Drømme, der er Alt saa smukt,
Og de søde Englebørn jeg skuer,
Naar jeg har det trætte Øie lukt.

Moder, seer Du Englen ved min Side?
Hører Du den deilige Musik?
See han har to Vinger smukke hvide,
Dem han sikkert af vor Herre fik.
Grønt og Guult og Rødt for Øiet svæver.
Det er Blomster Engelen udstrøer!
Faaer jeg ogsaa Vinger, mens jeg lever,
Eller, Moder, faaer jeg naar jeg døer?
Hvorfor trykker saa Du mine Hænder?
Hvorfor lægger Du din Kind til min?
Den er vaad, og dog som Ild den brænder,
Moder, jeg vil altid være Din!
Men saa maa Du ikke længer sukke,
Græder Du, saa græder jeg med Dig,
O, jeg er saa træt! - maa Øiet lukke - Moder - see; nu kysser Englen mig!«21

»Det døende Barn« er særlig opmærksomhed værd. Hvor betagende virker
ikke de tre strofer på enhver, der har børn? Det er her første gang i dansk
litteraturs historie, at barnets tale er direkte optaget som poetisk element og
komponeret med fin realisme. Vi ser og hører det syge barn, fanget i skønne
hallucinationer, som de før en drømmeløs søvn kan drage forbi vort øje. Vi
gribes af dets naive ord, fordi det ikke aner, hvad der snart vil komme, da
det ikke ved, hvad døden er. Moderen selv hverken ser eller hører vi, men
hun fornemmes gennem hendes våde kind, de brændende tårer og hendes
hænder, der knuger sig om barnets med en fortvivlets tro på, at der kan
holdes igen på det udrindende liv.
Med digtet var det første gang lykkedes for ham at omsætte sine egne
sorger til almengyldig kunst. Kun fa år senere (1834) kunne han fra Napoli
skrive: »... Mit døende Barn skaffer mig, forunderligt nok, ogsaa her Hyl
dest; man kjender den af fransk Oversættelse«.
Også digteren Jeppe Aakjær (1866-1930) greb det og han skrev i »Skive
Folkeblad«: »Det døende Barn« var i 50’erne en yndet Markedsvise, der
solgtes af »den blinde Mand« til 4 Skilling. Med den er jeg blevet sunget i
Søvn mangen en Kvæld, naar intet andet kunde dulme den Bekymring, at
man var blevet revet ud af de endnu vaagnes Tal. - Den lille, vemodige
Sang, der altid blev sunget under strømmende Taarer, maa have faaet
noget beslægtet til at klinge i min Moders letrørte Hjerte. Det er jo en lille
Perle af Poesi, denne Sang har jo den gode Digtnings Guldpræg: Inderlig
heden, Naiviteten, hvor Verset ligesom gør sig selv, gribes af den enfoldig-
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ste, samtidig med at det fryder enhver varmhjertet Kender«.22
Da Andersen havde skrevet digtet, fik han pludselig samvittighedsnag
over, at han havde overtrådt forbudet mod at digte, og en afgrund syntes at
åbne sig for hans fødder.
Han afskrev derfor hurtigt digtet og sendte det i et brev til Collin og
forsikrede, at digtet var kommet helt af sig selv, og at han ikke havde spildt
dyrebar fritid med at digte det.23
Da han nu havde meddelt Collin, at han havde digtet, måtte han selv
sagt også bekvemme sig til at vise produktet til Meisling, og her fik han en
modtagelse, som rystede ham i hans sjæls inderste. Han skildrede det
indgående i »Levnedsbogen«.24
Meisling udviklede rasede for ham, at han »... var en Hest, at jeg aldrig
blev Student og hvad mit Talent for Digtekunsten angik, svor høit og
helligt, at der ikke var Gran der af hos mig. »Troer De ikke,« sagde han, »at
dersom der var den mindste Gnist hos Dem, jeg da ikke skulde mærke det!
Jeg er selv Digter, veed da nok hvad det er. Men det er Forstyrrelse,
Fjotterie og Galskab De har! Var der Tanke af Poesie i Dem, ved Gud, jeg
skulde opmuntre Dem, jeg vilde tilgive at De var en Hest i Skolesager og
Grammatik, men det Hele hos Dem er kun en fix Idee, der bringer Dem i
Daarekisten. - Sæt at De engang traadte op som Skribent, jeg vil døe paa,
Publicum læser det som Klokker Heegaards Riimpose, griner Dem ud, og
Deres Poesier ligge som Maculatur hos Soldin.« - Saaledes talede han til
mig; O jeg erindringer saa tydeligt hvert Ord han sagde, og saa havde han
et saa vredt Blik, jeg glemmer aldrig det forunderlige grønne Skjær der
spillede i hans Øine; alle mine Nerver bævede, jeg var færdig at synke til
Jorden. - »Siig mig et eneste Digt, en eneste Linie Poesie Deres tomme
Hjerne har lavet. De har ikke Følelse, det De har er Flæberie; De har ingen
Phantasie, uden som Candidaterne paa Bistrup [sindssygeanstalt] og For
standen vil jeg aldrig tale om. - Siig mig noget Poesie af Dem!« jeg græd,
jeg kunde intet svare. Mit Digt: »Det døende Barn«, var Flæberie, som
enhver Vand-Poet [:c »Vandhuspoet« = »lokumsdigter«] kunde smøre
sammen«.25
Den helt uhørt hårde behandling af Andersen i dette tilfælde, hvor Meis
ling med ild og sværd søgte at tilintetgøre poeten i ham, giver rig anledning
til reflektioner. Man kan næppe lade være med at spekulere på, om rekto
ren, der jo selv digtede og - det var han jo - selv var en anset litterat,
inderst inde i digtet har mærket vingesuset af en kommende digter, ja,
måske konkurrent, og derfor - via sin specielle, ufredelige natur - er blevet
ægget til nærmest sanseløst raseri. Eller har han virkelig anset »Det døende
Barn« for et så ringe digterisk produkt, at det gav anledning til den - måske
selv for Meisling - usandsynligt hårde medfart. Digtet offentliggjordes først
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i »Kjøbenhavnsposten« for 25. september 1827, altså da Andersen havde
forladt Helsingør og Meisling.
Lidt medløb for digtet fik han dog, medens han befandt sig i Helsingør.
Han havde fra Oehlenschläger faet tilsendt dennes roman »Øen i Sydha
vet«, som Andersen efter tur lånte ud til de øvrige elever, bl.a. føromtalte
Lars Bache, sønnen af den berømte færgemand og kaperkaptajn, der også
var elev i Helsingør lærde Skole.26
Hos Lars Baches moder Ane Margrethe, f. Bache (1772-1857), hvis hus
stadig ligger Stengade nr. 27, logerede den tyskfødte sekretær ved det sven
ske konsulat i Helsingør Ludolph Schley (1798-1859), Tegnérs oversætter.
Han læste også Oehlenschlågers bog, og en dag hos Lars Bache traf han
Andersen, hvem han takkede for lånet af bogen.27
Han havde hørt, meddelte han Andersen, at denne var noget af en
digter, og Andersen, der selvfølgelig kunne »Det døende Barn« udenad,
sagde det for ham, og sekretæren blev dybt imponeret.
En dag, Andersen sad på sit værelse, bankede det på døren, og Schley
trådte ind for at aflægge visit. Andersen blev yderst forskrækket, da Meis
ling ikke brød sig om, at han overhovedet modtog besøg, ikke engang af de
andre skoleelever.
Schley bad venligt Andersen besøge sig, hvad denne ikke turde for Meis
ling, men han dristede sig alligevel til det en tidlig søndagmorgen, hvor
rektoren formentlig sov.
Det blev begyndelsen til et mangeårigt venskab, og da Schley allerede
s.å. blev forflyttet til Libau, fik han »Det døende Barn« med i afskrift, og
han fik det oversat i Libau til både svensk og tysk. Andersen ville gerne
have skrevet et digt til ham i Libau, men da han kunne risikere, det blev
trykt, turde han ikke for følgerne hos Meisling.28
Et andet litterært produkt fik Andersen dog ud af sin tid i Helsingør.
Når han senere skildrede meget rige folk, var de ofte englændere, som fx i
eventyret »lisjomfruen« fra 1861, som Frederik VII holdt meget af.29
Det er højst sandsynligt, at dette træk er en reminiscens fra Helsingør,
hvor der på Andersens tid var en række berømte, rige familier, der stamme
de fra England, fx Fenwick, Deacon, Norrie og Taylor. Disse familier har
Andersen, som alle helsingoranere, selvfølgelig kendt, da de som de førende
skibsmæglerslægter spillede en dominerende rolle blandt byens storbor
gere.30
At Meisling, der havde fortjeneste af at have overført de klassiske digtere
til dansk, mente også at have særlige evner som dansk litterær smagsdom
mer, er åbenbart. Om »Det døende Barn«, Andersens fornemste, litterære
arbejde fra Helsingørtiden, af ham inderst inde har været anset som »Fjotterie« eller en lille, litterær perle, far stå hen og vil næppe nogensinde blive
opklaret.
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VII KAPITEL
MOD AFGRUNDEN

»... Vær fornuftig og rolig, Andersen, tag Tingene i Verden, som de ere,
og ikke som De forestiller Dem at de skulde være. Ubehageligheder møder
man paa enhver Bane i Livet, men derfor skal man ikke ville forlade den.
Skolebanen isærdeleshed maa man trolig holde ud ...«
(Jonas Collin i brev t. H.C. Andersen august 1826)
Det er skildret, hvorledes den første tid i Helsingør, d.v.s. de første ca. seks
uger, forløb for Andersen i nogenlunde harmoni, i hvert fald til at leve med
for en afgrænset periode. Meisling har vel også som ny betydende borger i
byen haft så mange gøremål, aflæggelse af visitter, præsentationer, overdra
gelsesforretninger etc. at overstå, at han kun i ringe grad har kunnet kon
centrere sig indgående om Andersens person.
Når man imidlertid studerer primærkilderne til året i Helsingør, de man
ge breve til og fra Andersen samt »Levnedsbogen« og - mere inferiørt »Mit Livs Eventyr«, står det imidlertid ganske klart, at der efter tilbage
komsten fra sommerferien hos Wulffs i juli sker en mærkbar og hurtigt
accelererende forandring i Meislings holdning over for Andersen.
Fra et nogenlunde roligt og i hvert fald udholdeligt liv var det, som om
tilværelsen nu hastigt forpestedes for ham, som alle Hoffmann’ske hylende
djævle var ham permanent i hælene.
Hvad der var den egentlige årsag til denne åndelige forværring, kan
næppe entydigt udtrykkes, men var nok et produkt af flere årsager, hvor
Andersens dårlige standpunkter i en række fag og hans samtidig utilsløre
de, tårnhøje ambitioner om at blive digter nok har været hovedpunkterne.
Det var ellers ikke, fordi han ikke var blevet advaret og bedt om blot at
koncentrere sig om lektierne. Det var han blevet lige fra Slagelsestiden af
alle vennerne i København og Odense med Collin i spidsen og ikke mindst
oberst Høegh-Guldberg i Odense, manden, der faktisk »opdagede« ham.
I et brev til Andersen umiddelbart før ankomsten til Helsingør, referere
de obersten til en udtalelse fra ham om, at han enten blev »Digter eller
intet!« På sin ligefremme, håndfast militære facon skrev obersten, at så
formasteligt kunne en ung mand ikke tillade sig at tale. Om han blev digter
eller ej, skulle han overlade til Vorherre og ellers blot passe skolearbejdet. I
øvrigt harmede det obersten at se Andersens skødesløse stavemåde. Fx
skulle han ikke give sig af med at stave »Lieutenant« uden »i«, en detalje,
der nok har virket som et stød i maven på Frederik VI’s trofaste embeds
mand og helten fra slaget ved Sehested 1813. I det hele taget burde Ander-
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sen, mente obersten, have en ordbog liggende ved siden af sig, når han
skrev sine mange breve.1
Også noget fra et af kommandørinde Wulffs breve med samme emne
fortjener at refereres. Hun skrev i begyndelsen af juni til Andersen og
gratulerede ham med de ændrede forhold i den smukke sundby. Det var
hendes overbevisning, at forandringen fra Slagelse ville virke på ham i
gunstig retning. Hun foreslog, at han rigtigt udnyttede Helsingørs smukke
beliggenhed ved Øresund til grundigt at sætte sig ind i egnens, byens og
Kronborgs rige historie. Samtidig advarede hun filistrøst mod hans mange
»Digte og Elegier«, men opfordrede ham til bare at bestille noget i Helsin
gør lærde Skole og ikke sætte sig »op paa Pegasus«.
Den velunderrettede søofficersfrue mente endvidere, at Andersen i Hel
singør ville træffe sammen med mange fremmede, især udlændinge. Det
burde han klogt udnytte ved at studere dem flittigt. Samtidig burde han
tænke lidt på sine mange kejtede manerer »med Hænder og Fødder«, men
te fruen, hvad hun jo havde haft rig lejlighed til at studere under hans besøg
i hendes hjem. Kunne han rette dem, ville det være superb.
Og så sluttede det velmente, men for Andersen nok noget svalende brev
med en direkte opfordring til ham om ikke rundt hos folk ved enhver
lejlighed at læse sine arbejder højt og da slet ikke for Meisling eller de andre
elever. Det ville han - og her traf fruen i centrum - kun blive upopulær på!2
Når han overhovedet kunne fa lejlighed til det - og det blev desværre
mindre og mindre, efterhånden som året skred frem - holdt han meget af at
foretage små »fodrejser« i Nordsjælland. Det er uklart, hvor ofte det fandt
sted, men han giver i brevene og stilene udtryk for sin glæde ved at færdes i
naturen i Nordsjælland, hvorunder inspirationen desværre ofte vældede
frem.
At længere ture rundt i Nordsjælland kunne gennemføres på relativt
begrænset tid, skyldtes bl.a., at de store, nye veje til Fredensborg, Helsin
gør og Frederiksborg i løbet af 1700-tallets sidste årtier var blevet færdige.
De rejsende på Andersens tid var normalt fulde af ros over de nye
»kongeveje« og betaget over, hvor hurtigt man her kunne køre. Mange
fandt dog nogen betænkelighed ved, at bønderne - især ofte berusede kul
sviere - jog af sted på kongevejene »paa gloende Hjul«, medens de ofte i
forbifarten søgte at ramme de stakkels gående med deres lange piske.3
Rektorparrets nerver blev næppe bedre af, at det ikke lykkedes nogen af
dem at falde til i Helsingør. Der opstod hurtigt fra byens bedre kredse stor
uvilje både om ham og hans embedsførelse og hans letfærdige gemalinde.
Det var på sin vis gensidigt, idet Meisling var fuld af uvilje mod de børn,
der - i stedet for at sættes til studeringer - foretrak det praktiske liv bl.a. i
byens mange klarerer- og skibsprovianteringsforretninger. Han skrev selv
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om dette forhold i et fremsendt forslag til stipendiernes fordeling:

»- Stipendiaterne blive altsaa de Samme, som forrige Aar, med
Undtagelse af No 4 og 5, Rubriken D. Disse tvende ere ansatte
ved Handelen, eller, rettere sagt, ved Skibsclarering, og denne
Metier, som meget er i Tiltagende, har allerede berøvet Skolen
adskillige gode Subjecter, og vil fremdeles gjøre det. Gevinsten
er nemlig altfor øiensynlig, til at den ikke skulde falde de uer
farne Unge i Øinene, da den nye Stilling yder dem et ugenert
Liv istedet for den stadige Skoletid, temmelig anseelig Løn paa
Comptoiret og endelig de indbringende Procenter. Da en bety
delig Deel af Forældrene ere i samme Levevei, finde sig vel
deri, og ændse kun lidt det Videnskabelige, er det naturligt, at
næsten ingen Hindringer lægges det unge Menneske i Veien,
naar han heel uventet beslutter at forlade den littéraire Bane.
Letsindighed i Characteren har gjort, at flere Primanere løbe
fra Bogen, for at kunne komme til at ombære Sundhedspasse
og bestille Kjød og Grønsel for Capitainerne; thi Procenterne
skaffe den unge Herre Midler til at leie sig Gig og tumle sig paa
Fredensborg eller andre Stæder en lystig Eftermiddag eller
Aften.«4
Meisling viste med denne indstilling en ubegribelig mangel på diplomati,
ja, på simpel dannelse. Hans åndshovmod gik over alle bredder, og han
ville eller kunne ikke forstå, at der fx var fædre i den store handelsby, der
beskæftigede sig med handel, og pengevirksomhed, og som derfor gerne så
deres sønner føre deres virksomhed videre. For ham var dannelse med
henblik på universitetet og en senere embedsgerning det eneste saliggø
rende.
Fuld af foragt hånede Meisling »de helsingørske Studerendes maadelige
Qualitet«, som han mente skyldtes byens nære tilknytning til den interna
tionale skibsfart, der bevirkede, at »Fleerheden lever, som bekjendt, af
Skibsclarering og de dermed forbundne Forretninger, en Art Levevei, der
ikke tillader Vedkommende at have det nødvendige, idetmindste stadige
Indseende med deres Sønners Huusflid og sædelige Væsen«.
Det hedder videre i Meislings indstilling, at »... Faderen, som fra Mor
gen til Aften, skjøndt i uvisse Timer, har sine presserende Forretninger fra
Søen, troer at have opfyldt sin Pligt mod Søn og Skole, naar han holder
ham til at besøge denne i de lovbestemte Timer. Om Sønnen derimod
umiddelbärt efter disse morer sig med at kiøre, seile, drive eller lege; om
han med stadig Husflid besørger sine Lectier og Udarbeidelser hjemme,
7
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derom er ikke Talen, ja jeg har endog af Erfaring lært, at Forældre hernede
[i Helsingør] blive stødte, naar Rector vil have lidt Indseende med den
Maade, hvorpaa Disciplene tilbringe Tiden uden for Skolen ...«5
Han var endvidere højst utilfreds med, at de gode Helsingørborgere var
for meget optaget af deres timelige vel og ikke var så bogligt indstillede,
som han kunne ønske det. I en kommentar til en afskedsansøgning fra
adjunkt C.C. Westphal anførte han således lige ud af posen: »... Tonen her
i Byen er, som man kunde vente det, mere mercantilsk end litterair, og den
travle Handelsaand, der med Lethed iler fra den ene Expedition til den
anden, har indsneget sig i Forhold, hvor den let bliver farlig ...!«6
Meisling var også af den overbevisning, at »Aanden her nede er noget
letfærdig«, ligesom han med foragt så på byens mange »Billarder, Restaurateurer og Kipper«, og byens borgere forstod sig åbenbart bedre på at
dømme om skoleforhold end han selv som gammel skolemand. Hans uvilje
var dog størst mod de i byen bosatte engelske familier, der levede af skibs
farten.
Denne negative holdning til Helsingørs borgere, som han ikke gjorde
nogen hemmelighed af, var selvfølgelig med til at forstærke den stigende
uvilje mod ham, som måtte resultere i en isolation af ham og hans familie,
og som fa år efter skulle koste ham hans stilling.7
Det kan meget vel være den isolation, der har pint den ambitiøse rektor
og litterat, som kan have været medvirkende til, at hans had er blevet
forstørret mod hans digtende elev, der ellers klarede sig så dårligt. Der var
jo også en grel modsætning mellem Andersens fattige status i det borgerlige
rektorhjem, trods dettes snuskethed, og hans ellers suveræne magt i fantasi
ens luftige kongerige.
Ligesom Heinrich Heine (1797-1856) i Tyskland følte Andersen den
smertelige kontrast til det borgerligt etablerede samfund, i hvilket de begge
var fremmede fugle.
Den 4. august 1826, da det nye skoleår rigtig var kommet i gang, og
trængslerne for alvor begyndte at tårne sig op, skrev Andersen et langt brev
til Ingemann. Han ytrede heri, at han havde skrevet til professor Rs. Nyerup og omtalt sin rejse fra Slagelse til Helsingør, men at han ikke havde
drømt om, at brevet ville blive offentligjort. Havde han vidst det, ville han
fx ikke have rakket Slangerup således ned, som han havde gjort. Han
redegjorde for sin dejlige sommerferie hos Wulffs i København og bad
Ingemann snart glæde ham med et brev.
Hans humør, skrev han, var godt på vej nedad, og mismodet var snart
ved at tage magten fra ham. Skolesagerne havde han vanskeligt ved at
klare, »... Sprog falder mig vanskelig, Grammatikkerne, disse Sprogenes
Rygrade, griner mig som fæle Beenrade i Møde, jeg føler nlin Svaghed og
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det gjør mig mismodig«.8
Professor Nyerup som han havde sendt sine første hæderlige karakterer
til, svarede ham i et brev af 9. august, hvor han lykønskede Andersen til
karaktererne. Andersen havde åbenbart skrevet et vers »Ynglingens Kla
ge« og vedlagt brevet, og nu spurgte Nyerup ham, om det skulle trykkes i
»Harpen«. Han foreslog - klog af skade - at udelade Andersens navn med
den spidse bemærkning, at Ewald, Baggesen og Oehlenschläger også i hans
alder gjorde vers, men de lod dem dog ikke trykke! Endvidere, foreslog
professoren, burde Andersen i nogle linier, hvor han omtalte sin barndoms
»Studia i Shakespear, Klopstock og Schiller«, lade disse berømte navne
udgå, thi »... det klinger jo dog livagtig som Praleri; og det er psychologisk
umuligt, at De som Barn kan have forstaaet disse høie og dybe Forfattere«.9
Det har været et brev, der på Andersen nok har virket næsten lige så
kølende som Meislings ubehageligheder. Selv om det - som her - skete i
den bedste mening, hadede Andersen livet igennem at blive korrekset.
Også Collin slog koldt vand i hovedet på ham ved i et kort, men i øvrigt
venligt brev af 19. august at bede ham holde ud, da hans karakterer før
sommerferien jo var ganske gode Andersen havde - bogstaveligt talt - blot
at mande sig op og samle hælene, selv når rektoren var barsk, da han nu
var »Deres nærmeste Foresatte«.10
Han klagede også i begyndelsen af august sin nød til oberst HøeghGuldberg og fru Wulff, og han var nu så langt ude, at han har nævnt
muligheden af at forlade skolen. Disse breve er desværre ikke bevarede,
men svarene er heldigvis.
Høegh-Guldberg bad ham atter tage tingene, som de faldt, og sætte sin
lid til »den store Alstyrer« og blot trøstigt passe sin gerning.11
Fru Wulff gav ham tørt på. At Meisling i sin hidsighed, skrev hun, havde
betegnet ham som gal etc., kunne vel næppe frappere ham. Det havde han
jo hørt før. Hun bad ham ikke plage sig selv og »... fremfor Alt, kjære
Andersen, plag Dem ikke selv for meget med Deres eget Jeg, thi det alene
gjør Deres Ulykke. Og skal jeg tale haardt, saa vil jeg sige til Dem: De er
hverken Meer eller Mindre end en Skolediscipel, som skal gaae i Skole og
lære og gaae sin Skolegang fort uden at troe, han er eller bliver et Lys, en
Digter eller Saadant, eller tænke over, hvad Stat eller private Mennesker
gjøre for ham ...« Hun bad ham trøstigt indordne sig under rektoren og
med flid arbejde hen mod en passende stilling, fx præst.12
Disse breve med deres firkantede syn på ham som en almindelig skole
dreng har givet haft den modsatte virkning end den påtænkte og har øget
hans depressioner og stigende ensomhedsfølelse.
Det gjorde ham heller ikke mere sjæleligt afbalanceret, at han var blevet
voksen, men havde et pinagtigt forhold og holdning til det andet køn. Hans
7*
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dagbog helt tilbage fra Slagelsesdagene giver tydeligt udtryk for hans sene
pubertetsvanskeligheder og undertrykte seksuelle drift. Denne er utvivl
somt blevet skiftevis pirret og frastødt i rektorhjemmet. Endnu seks år
senere kunne han skrive i dagbogen fra sit Romophold: »... Var, som igaar,
hos Kückler og blev malet, medens jeg sad kom en ung Model paa 16 Aar
med sin Moder, Kückler sagde at han vilde see hvorledes hendes Bryst saae
ud, Pigen syntes lidt undseelig over at jeg var der, men Moderen sagde,
Snik snak! og løste hende Kjole, tog den med Særken heelt ned om Maven
paa hende, der stod hun nu halvnøgen, noget mørk i Huden, lidt for magre
Arme men smukke runde Bryster, idet Moderen blottede hende, følte jeg
mit hele Legeme bæve, Kykler saae at jeg blev bleeg og spurgte mig om jeg
fik ondt ...«
Ind i september er det tydeligt, at det trak op til et afgørende brud med
Meisling. Brevene fra Andersen er som et fintmærkende barometer, der
uafladeligt falder.
Collin bad ham i et kort brev af 1. september ikke blive urolig, hvis han
ikke svarede med det samme på hans breve. Han havde jo også andet at
tage vare på. Han skulle blot forjage »alle de utidige Griller med SkoleArbeide«.13
Den 2. september sendte han atter et langt brev til Collin om sine stand
punkter:

»Kjære Velgjører!
Gud velsigne Dem for Deres sidste Brev, det bragt[e] mere
Rolighed i min Sjæl og Hengivenhed til Forsynet. - Jeg bebreidede mig ogsaa selv min Fremfusenhed, med strax at skrive, og
skrive hvad mit Mismod indgav mig. Frygte kunde jeg,
egentlig talt, ikke, jeg kjender jo Deres Godhed for mig, desMarienlyst Slot og park i Helsingør. -

ane Marie, hvorfor det fik navnet »Marien

Slottet og den omgivende smukke have betog

lyst«. Frederik VII bestemte det til bolig for

Andersen meget ved ankomsten til Helsingør,

krigsinvalider, men det bortsolgtes senere af

og han omtalte begge dele i både en skolestil

praktiske grunde til Helsingør Kommune, der

og en række breve til vennerne i København.

udlejede det til privat beboelse. I vore dage

Det lille lystslot opførtes oprindelig på den

rummer slottet dele af Helsingør Bymuseum og

grund, hvor kong Erik af Pommern 1420 stif

er i en vis udstrækning møbleret efter sin stil.

tede St. Anne-Kloster. Efter reformationen

- Kobberstik efter tegning af H.G.F. Holm
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ca. 1825 i Det kgl. Biblioteks Kort- og Bil

rik II et lille lystslot »Lundehave«. Det kom
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Christian VII og skænkedes til dronning Juli
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uden er det jo min Pligt at meddele Dem om min Fremgang,
men det gjorde mig ondt, at jeg næsten stedse uleiliger Dem
med Jeremiader; især da det, hidtil, dog har forandret sig til det
Bedre, kunde der jo dog være Muelighed i at dette ogsaa denne
Gang blev Tilfældet. - Men det trøster mig at vide, at De veed
Alt; De har ogsaa tilladt mig at skrive ud af min Sjæl og derfor
skrev jeg. Jeg forstaaer mig slet ikke paa mig selv, flere Ting
falde mig lette, andre vanskelige, skjender man nu over det
sidste, kan jeg med al Flid ikke proppe det ind i Hovedet, og jeg
bliver tungsindig og derved distrai; dog jeg har tidt nok sagt
Dem dette, det er altsaa overflødig, desuden kunde jeg let yttre
Mismod og det bør, det vil jeg ikke. Jeg sender Dem herved
mine Characterer for denne Maaned, de ere af temmelig Vig
tighed, eftersom de ere de sidste før den store Examen som
begynder nu den 20de, da jeg naturligviis ikke kan vente dem
bedre ved Examen end for den daglig[e] Flid. - I de fleste Ting
har jeg, som De vil see, staaet mig ret godt, men der ere 3
daarlige Characterer, og hvad gjør da Alt det Gode? - Jeg vilde
hellere ombytte dem. Gid jeg dog havde noget andet end
Græsk og Latin med Meisling[,] da vilde han sikkert faa bedre
Tanker om mig, thi i det øvrige gaaer det godt, ja i denne
Maaned har jeg bedre for min Latinske Stiil og min Fransk end

i den forrige, men med Hebraisk er det daarligt thi fra Slagelse
er jeg slet ikke saaledes draiseret i det som Disciplene blive her.
-Jeg fik derfor ogsaa et Maadeligt denne Gang og hos M har
jeg i Græsk og Latin Temmeliggodt; men i det øvrige

Godt.
Udmærket godt.
Megetgodt.
Megetgodt?
Megetgodt.
Megetgodt.
Megetgodt.
Megetgodt.
Udmærketgodt.
samme Characteer.
Megetgodt.
Udmærketgodt.
Godt.
Udmærketgodt.
Megetgodt.

Latinsk Stiil
Danske Stiile
Dansk Gramatik
Fransk
Tydsk
Historie
Geographi
B: Historie
Geometrie
Geometriske Udarbeidelser
Aritmetik
Religion
Latinsk Grammatik
Sædelighed; hos alle Lærer;
Hovedcaracteer

O var jeg dog bedre i Græsk og Latin, men Dag for Dag, seer
M saa koldt til mig, ja i 14ten Dage talede han næsten slet ikke
med mig ved Bordet, hilsede knap naar jeg hilsede, og skjændte
ved hver Ledighed; først igaar talede han lidt med mig, men jeg
tør ikke stole paa det Bedre endnu. - Men jeg vil være rolig,
Guds Villie skee; De, kjære Velgjører vil jo ikke forlade mig?
selv om jeg ikke kan gaa den Vei jeg saa inderlig ønsker blive
paa, de øvrige Characterer er Dejo tilfreds med, vil Gud, bliver
det manglende vel ogsaa Bedre. Ved en Ledighed fik jeg i forgaaers medfølgende Skolereg
ning fra Slagelse, De vil nok erindre at jeg derfra sendte Dem
een, men fik ei Penge, derfor kommer nu den samme igjen, jeg
har ligeledes een herfra Helsingøer som jeg ogsaa nødsages at
sende.
Der var meget jeg vilde skrive, men Tiden tillader mig ei at
skrive mere i Dag, dog kan jeg ei lade være at fortælle Dem at
Oberstlieutenant Guldberg er bleven Oberst og Kongen har
viist ham den Naade at han i de kommende Somre skal gjøre en
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stoer Udenlandsreise. 1827 til det sydlige Europa og 28 til det
nordlige; jeg glæder mig ret til de Breve jeg vil da faa fra ham. Nu lev vel, Jeg stoler aldeles paa Dem og saaledes er jeg ene
rolig.
Deres taknemlige
Andersen
ihast.
Helsingøer den 2 September [1826].«14

I et fortvivlet brev fra begyndelsen af september til Høegh-Guldberg havde
Andersen været så deprimeret, at han havde antydet at kunne begå selv
mord!
Denne vending skulle han ikke ustraffet bruge på skrift til chefen for de
fynske dragoner. Oberstens udførlige svar, i hvilket han indtrængende bad
ham overveje ethvert skridt, han foretog, viser, hvor lidt hans omgivelser
forstod den følsomme, unge mand og traditionelt tog rektorens parti. Bre
vet, der både skal være en velment trøst, løftet pegefinger samt regulær
tilrettevisning, gengives her:

Odense den 13. September 1826.
Saa ubeskrivelig knap tilskaaren end min Tid er mig, skal jeg
skjænke Dem det Svar, De ønsker, min kjære Andersen; men
om De vil føle Dem synderligen opbygget derved, er en anden
Sag. Jeg maa i al Deres Kvide ikke komme med nogen Trøst, ei
drage til Minde gamle, forslidte Ideer, kun søge at skaffe dem
bort, O.S.V., o.s.v. Religionen, den, De i Almindelighed har god
Karakteer for, er da kun et Slags Videnskab, der bør brilleres
med; med Hovedet har den at bestille, ikke i mindste Maade
med Hjertet. De vil elske og ære Deres Gud, naar han er saa
galant at gjøre, hvad De vil, og som De vil. De behøver ingen
Opdragelse og finder den Evige Opdragelse Dem dog høit for
nøden, vil De løbe bort - og De kan tage det væmmelige, usle
Ord i Munden og Pennen: Jeg kunde dræbe mig selv! Fy, Fy!
Lad mig kunne beholde Agtelse for Dem!
Hvorledes er Deres, hvorledes hver Dødeligs Lod her paa
Jorden:
Hiinsides en rivende, uhyre bred Flod ligge de skjønneste, de
meest indbydende Egne som Enhver betragter med den Eiendommelighed, hans Øine fik, enten med Forstørrelses- eller
Formindskelses-Briller. Did kunne Alle komme; men Beherske
ren af baade denne og hiin Side af Floden, der ingen Fartøier
103

skjænker til Farten, ei heller nogen Bro, hvorad man ret i Ma
gelighed kunde slæbe sig derhen, har givet Vandreren Midler
ne i Hænde; hvor han nemlig kommer paa Bredden, ere der
Svømmelærere, af hvem han kan lære den eneste Maade, hiint
Land naaes paa. Imidlertid er Vandet koldt, Oplæringen for
bunden med mangen ubehagelig Følelse, Lærerne alvorlige,
o. s.v.
De staaer, A., ved Bredden, Troer De virkelig, der gjøres
nogen Undtagelse fra Reglen for Deres Skyld? Vil De over
uden at kunne svømme? Prøv det! Forsøget vorder Dem Spot af
hele Verden; prøv det for Alvor, og De drukner.
Tak heller Herskeren, der aabnede Deres Øie for at see hiin
Breds Herlighed, der vækkede Dem den faderligste Haand,
nogen Dødelig fik! Tak ham, vær ikke Jordens usleste Skab
ning: en Utaknemlig mod ham! Taknemlighed mod ham kan
kun De, kun jeg, hvert Menneske vise, ikke i smukke Ord, som
kun for ham, den evig Høie, er noget flaut Klingklang, nei, i
ubetinget Lydighed og Overgivelse i hans Tilskikkelse, hvilken
denne saa er. See, er dette gammelt sniksnak, forslidte Ord,
tusind Gange bedre sagt før? Sandhed er det og skal evindelig
lyde, om saa det Øre sprang, der ei gad høre derpaa. Thi frem,
frem med Kraft og Værdighed, underkast Dem Opdragerens
Haand!
Dette er Alt, hvad jeg kan svare paa Deres Klynkerier i de to
sidste Breve. Er det da saa forfærdeligt, saa uudholdeligt, saa
forskrækkeligt at faae - nogle Skjænd, om disse endog ere ufor
tjente? Troer De da ikke, at Mængden af Menneskene har langt
større Byrder at bære? Jeg maa hartad lee, kunde jeg det, ved
en Utaknemlighed til den gode Gud som Deres.
Hvi gaaer De ikke en simpel Vei: den at forlade Deres For
fatning, gjøre hvert Forsøg derpaa? Først og sidst: bed Gud om
Kraft til at bære den usle Byrde, han lagde paa Deres Skuldre,
som De med Deres Forstørrelsesglas paa Næsen gjør af en Luus til en Elefant! Dernæst: inderlig ærbødigt gaa ligefrem til
Meisling, skildre ham Deres Sjælekvide, den Mistro, De slides
af, til Dem selv, og bed ham sønligt lette Deres tunge Byrde!
Gjør det med al den Følelse, De har, besværg ham Flid; hold
det, og end med at trygle ham om, han ei flaaer Haanden af
Dem, men hjælper og tilgiver! Manden er god; hvad der kom
mer fra Hjertet, vil da og gaae til Hjertet.
Da har De handlet Dem værdigt og har ikke ladet usselt
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Mismod og al for megen Tiltro til Andres Dom løbe løbsk med
Dem. De skal da ei komme til at døe - det Jammerligste af Alt fremmed i Deres egen Sjæl.
Nu velsigne Gud og bevare Dem! hold Dem til ham med
Aanden og ikke med Læben, og Styrken skal komme ovenfra,
men og kun da. Amen!
Deres trofaste
C. Høegh-Guldberg«15
Rådet om trøstigt at henvende sig til Meisling og åbent og ærligt lægge
kortene på bordet fulgte Andersen dog.
Af de uendeligt mange breve, Andersen i sit lange liv fik skrevet, er der
kun fa, ja måske intet, der så umiddelbart som dette griber en læser om
hjertet og afspejler brevskriverens enorme kvide.
Det begynder egentlig som et velovervejet defensionsindlæg i form af en
historisk redegørelse, hvor brevskriveren - i modsætning til brevene til
Collin - omhyggeligt har undgået alle de pittoreske detaljer, der evt. kunne
kalde på smilet hos modtageren. Han formår dog ikke at gennemføre brevet
i denne stil. Det er ikke helt fyldestgørende, men det var jo heller ikke
alting, han kunne skrive om, fx de åndelige forhold i rektorhjemmet og fru
Meislings livsførelse, der også pinte ham, men i denne sag selvfølgelig kun
har været af sekundær betydning. Brevet ender som et rystende, spontant
udbrud af sjælekvide. Følelserne slår pludselig igennem, han må opgive
sine omhyggeligt opbyggede, logiske forskansninger, udlevere sig selv på
nåde og unåde og værgeløs tage sin vante, fornedrende tilflugt til sin tyrans
tilmålte barmhjertighed.
Brevet er ikke dateret, men må sættes til medio september:

»Kjære Hr. Rector.
Jeg maa tale med Dem; personlig har jeg ikke Mod dertil,
derfor disse Linier, som jeg haaber ikke vil gjøre Deres Util
fredshed med mig større. At De mener mig det ærligt og godt er
jeg overtydet om, De havde ellers aldrig taget mig med Dem
herned. Deres Godhed kan jeg ikke gjengjelde saaledes som det
gode Hoved vilde kunne, det eneste jeg kan vise er inderlig
Tillid til Dem, og den vil jeg vise. Over i fire Uger har De viist
Utilfredshed med mig, Dag for Dag er denne bleven større, og
jeg seer ikke Mulighed i at dette kan blive bedre og fortvivler
over mig selv. O læg dog ikke mit Brev tilside før De har læst det ud, før De
har hørt Alt hvad jeg vil sige Dem. Det er især det forvirrede i
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min Charakteer, i mit Væsen, som støder Dem, jeg føler det
selv, men det kan desværre ei være anderledes. Mine Forældre
vare, som De veed, meget fattige, jeg kom aldrig mellem andre
Børn, Hang til at læse holdt mig stedse inde; min Fader havde
nogle gamle Comedier, disse lærte jeg næsten alle udenad, ma
lede selv noget op og levede bestandig i en heel Drømmever
den. Min Fader døde fra mig (jeg var dengang 11 Aar); i Byen
var jeg allerede temmelig bekjendt, kom til adskillige Familier
og reciterede da gjerne for et godt Ord hele Scener og Stykker
for dem, man roste mig og Barnet fik de første store Ideer om
sig selv. Neppe blev jeg confirmeret før jeg tiggede og bad min
Moder, dog at lade mig reise til Kjøbenhavn hvor jeg troede ret
at gjøre Lykke som Skuespiller. Jeg drømte mig Verden som
den jeg fandt i Bøger, og sjæleglad med Mod og Tillid til Gud
gik jeg med 13 Rdl. (en Summa der forekom mig uhyre) til
Kjøbenhavn. Jeg kom der just som Jødefeiden var udbrudt,
kjendte ikke en Sjel; min Formue var paa Reisen svunden til 11
Rdl. og paa Gardergaarden, hvor jeg tog ind, smeltede den i 2
Uger hen til 6 Rdl.; dog det vil blive Dem for kjedeligt at følge
mig Skridt for Skridt. Uden Gage kunde jeg kun blive antaget
ved Theatret og jeg havde Intet; jeg var nær ved at tabe Modet.
Jeg kunde ikke bogstavere et eneste Ord rigtigt, havde kun
gaaet i Fattigskole i Odense og kunde aldeles Intet. GULDBERG
lod mig ugentlig komme til sig, lod mig skrive hvad jeg vilde og
gjennemsaae det da. Den ene Familie gjorde mig bekjendt med
den Anden, Nøden tvang mig til at holde fast, jeg skrev Drama
paa Drama, var Barn til at tro alt hvad der blev sagt til min
Roes men hørte intet til Dadelen og fik snart uhyre Indbildnin
ger og Forventninger. Nogle faa Timer paa Syngeskolen og een
Eftermiddag om Ugen hos LINDGREEN var min eneste bestem
te Beskjæftigelse, al den øvrige Tid tilbragte jeg med at digte,
læse, sluge Alt uden Forskjel; hver Aften var jeg i Comedie,
Dag og Nat drømte jeg kun om Sligt, og saaledes kom der en
uhyre Forvirring i mit Hoved, i mit hele Væsen, om den end
ikke var derinde lige fra min Barndom. Tænk Dem nu hvor
vanskeligt det maatte være mig at gribe fat i alvorlige Beskæf
tigelser; men efterhaanden følte jeg Nødvendigheden af disse
mere og mere, begyndte at indsee mine Mangler, at føle Guds
overordenlige Fader-Godhed for mig, og besjæledes da af den
inderligste Lyst til at komme fremad. Deres Utilfredshed med
mig gjorde mig ofte bedrøvet, men der kom dog altid en Dag at
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De blev mere tilfreds. Til October har jeg nu været 4 Aar hos
Dem, en Deel af mit forvirrede Væsen har De afrystet mig og
bragt mig til at kjende mig selv og Livet bedre end før. Jeg følte
at De mente mig det godt og at jeg ene under Dem kunde blive
til noget, og derfor fulgte jeg gjerne med Dem herned. Men i
den sidste Tid har De daglig været utilfreds med mig, i 4 Uger
har jeg levet i den frygteligste Spænding, enhver Yttring af
Dem opfanger min Sjel, og jeg kan da ikke lade være at sørge og
gjøre mig de mørkeste Ideer. Om Aftenen kan jeg næsten ikke
samle mine Tanker for Mismod, paa Skolen gjennemkrydser
den ene Idee den anden; »hvad skal der blive af mig« det er Alt
hvad jeg kan tænke paa. Spørger De mig om noget, da koger
strax Blodet i mit Hoved, og af Frygt for at svare galt svarer jeg
ofte hen i Taaget, og er dette skeet, kommer den fortvivlede
Idee: jeg bliver til Intet, duer til Intet; og saa er det jeg tier
ganske stille. Jeg har aldrig før, som De selv sagde forleden,
været saa daarlig hos Dem som nu, men Gud er mit Vidne at
det ei er af Mangel paa Flid, nei det er Mismod der sløver mig,
det er Mangel paa Haab og Rolighed. Jeg burde forlade Stude
ringerne som jeg ikke er skikket for, men hvad skal jeg gribe fat
paa? Hvem kan jeg vente Interesse hos, naar jeg har skuffet den
høieste? Hvem skal jeg tye til? Jeg har ikke Mod til at træde De
mennesker under Øie, som have ment mig det saa godt, som
have ventet noget bedre af mig. Min Samvittighed bebreider
mig ikke for Dovenskab, jeg har gjort hvad jeg kunde, det er
mit daarlige Hoved, min urolige Sjel som lægger Hindringer
for mig. Mit høieste Ønske er at vedblive Studeringerne, at
blive paa den Vei, Forsynet ved gode Mennesker satte mig, kan
jeg ikke, vil jeg blive grændseløs ulykkelig. Gud! hvad skal der
blive af mig? Jeg kan jo ikke bruges til nogen Verdens Ting, o
denne Tanke tilintetgjør mig ganske. O Gud var jeg aldrig født.
O slaa dog ikke Haanden af mig! troer De at der er mindste
Haab for mig, saa tab ikke Taalmodigheden med mig; begyn
der det først at blive noget bedre, da vil jeg faae Mod og
maaskee det da vil gaae. Foragt mig ikke fordi jeg trygler, det
er jo mit hele Livs Vel der staaer paa Spil, giv mig Haab
dersom der er noget; men er der intet, nu saa i Guds Navn skee
da hvad der vil, ligesaa godt først som sidst. Der var meget jeg
vilde sige endnu, men jeg frygter at jeg allerede har skrevet for
meget. O vær ikke vred paa mig, raad mig, hjelp mig, Gud vil
velsigne Dem derfor.
Deres inderlig taknemlige
Andersen16«

Det ville være en mærkelig natur, der ikke ville røres af et sådant brev, men
den gunstige læser vil vide, at rektor Meisling heller ikke var almindelig
hverken som menneske eller rektor. Han meddelte alligevel afdæmpet An
dersen, at hans strenghed ikke var for at kue ham, men ene for at gøre ham
kvalificeret til den forestående eksamen om to år. Andersen følte ligesom en
svag bedring i deres indbyrdes forhold, men det varede kun kort, og i
slutningen af september var Andersen oppe til hovedeksamen for det år.
Den fandt sted i en særdeles kold måned, hvor Andersen »frøs som en
Spanier og flytter mig i mit Værelse efter Solen ligesom Fluerne«.17 Eksa
men blev noget af en katastrofe for ham. Samtidig blev han desværre af
Meisling bedt om at blive i Helsingør i efterårsferien i oktober og holde
opsyn med skolen, da han og hustruen skulle til København. Til gengæld
var han så velkommen til at tage til hovedstaden i juleferien.
Han opnåede ved eksamen flg. karakterer:

Latin .................................................
Latinsk stil........................................
Græsk................................................
Hebraisk...........................................
Dansk stil .........................................
Historie ............................................
Geografi ...........................................
Aritmetik..........................................
Geometri ..........................................
Latinsk grammatik ..........................
Tysk ..................................................
Fransk ...............................................
Sædelig.............................................

mg^"
mdl.
mdl.
g4"
mg-H

g
Ug
Ug
ug
tg
g
g
18
Ug

Der var visselig ikke noget at råbe hurra for, selv om Andersen troligt
havde slidt i det med lektierne. Resultaterne i latinsk stil og græsk må have
forfærdet Meisling. Alene på latinkaraktererne kunne man dumpe! Ander
sen var blevet nederst i klassen!!
Det er givet, at for disse ubestridelige realiteter måtte alle menneskelige
hensyn til eleven vige, trods dennes bønlige breve. Knutten svingedes atter
nådeløst for at drive eleven frem.
Det synes, som om løbet endelig var ved at være kørt, og Andersens
kræfter og modstandskraft var ved at slippe op. I et brev fra 2. oktober til
Collin var han åbenbart ved at strække våben. Han takkede ydmygt for
Collins sidste brev, og lovede fatalistisk at gøre alt, hvad Collin forlangte af
ham. »... At vedblive med Studeringerne er dog i Grunden mit høieste
Ønske, det er kun Modløshed og Fortvivlelse der bringer mig til at forlade
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denne Vei, thi kan jeg ikke komme frem paa denne, saa er der dog, egentligt
talt, ingen Ting i Verden jeg er skikket til, mit hele Liv vilde blive en
Fortvivlelsens sidste Tilflugt. O Gud, o Gud, jeg tør ikke tænke derpaa! ~«19
Brevet fulgtes op med et lignende den 15. oktober, hvori han bad om
penge til en tysk grammatik, Meisling havde pålagt eleverne at købe. An
dersen havde forgæves søgt at låne den på biblioteket i Helsingør. Han
kunne endvidere oplyse - og det meddeltes mærkværdigvis i en underlig,
ligegyldig tone, som om det ikke længere interesserede ham! - at Meisling
havde kundgjort for ham, at han nu fremtidig ville behandle ham med
yderste strenghed og give lærerne pålæg om at gøre det samme.20
Den most, der nu fra skolens side blev skænket op for ham, orkede han
ikke at nedsvælge. På afgrundens rand i slutningen af oktober sendte han et
nødråb til Collin, et nødråb, der viste, at det var fra et menneske, der
sjæleligt var ved at bukke under. Brevet er - sammen med det til Meisling et af de mest centrale fra Helsingørtiden og gengives her:

»Helsingøer den 24 October 1826
Kjære Velgjører!
Tidt har jeg besluttet hos mig selv, ikke ved Klynkeri i mine
Breve at vække Deres Interesse for mig, men ofte har jeg be
gyndt igjen naar Noget gik mig imod, at udøse mine Sorger for
Dem. Da De sidste Gang skrev til mig i denne Anledning, bød
De mig: »være rolig og fornuftig - tage Tingene i Verden som
de ere og ikke som (jeg) tænkte mig dem.« - jeg har gjort og
gjør mig al Umage for at følge Deres sande og velmeente Raad;
jeg vil heller ikke klage eller lade mine Følelser bruse vildt ud,
kun historisk fortælle Dem Tingenes Gang. - Forholdet mellem
Dem og mig veed jeg vel er uhyre stort, men De har jo tilladt
mig, ærligt og ligefrem, at sige Dem Alt; De har aldrig skuffet
min Tillid og derfor vil jeg vedblive at tye til Dem, end til De
selv yttrer Uvillie derfor. De kjender min Stilling, mine For
hold og min hele Sjæl, jeg behøver altsaa ei at omtale disse;
egentligt burde jeg slet ikke skrive, - thi kjede Dem, maa det
sikkert [,] Deres Mening har Dejo ogsaa sagt mig, men jeg kan
ikke, jeg maa tale med Dem; læs dog mit Brev ud, lad ikke
Længden og Stoffet skræmme Dem, husk paa at De er min
eneste Støtte. - Det gaaer slet ikke godt hernede. - Een Discipel
fra Slagelse fulgte, ligesom jeg, med Rectoren herned, han blev
nu demiteret, fik Laud, men i Græsk et Haud, en Anden herfra
fik i Geographi Non,: dette har, som Rectoren selv siger, jaget
ham en Skræk i Blodet for al Dimition og at han nu vil tage Alt
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paa det Strængeste. - Daglig yttrer han Uvillie over mig og
naar jeg om Søndagmorgen kommer med min latinske Stiil
ryster han, ved enhver Feil, min Sjæl med de frygteligste Sand
heder. At han vil mit Vel, tør jeg ikke tvivle om, men enhver
Ting vækker hans Uvillie og jeg lever i den frygteligste Spæn
ding. Mine Venner kan jeg ikke skrive til om disse Ting; enten
maatte jeg jo da hæve mig selv paa hans Bekostning, og det var
skammeligt, eller ogsaa vilde mit Klynkeri ganske støde dem
fra mig; og hvad hjalp saa det Hele? Men til Dem, kjære Vel
gjører tør og kan jeg jo betro mig, kun at De ikke taber Taalmo
digheden. -Jeg vil sige Dem Meislings Ord til mig i de sidste
14 Dage, omtrent de samme han har brugt og De vil sikkert
undskylde mit Mismod. - Forrige Søndag kom jeg med min
Stiil og vred over Feilene, sagde han da: »Jeg fortvivler over
Dem, naar jeg tænker paa Dimi tion,! ved Artium fik De 0 for
saadan en Stiil. De tænker at et eneste Bogstav gjør Intet, om
De skriver e eller i, er det samme. Havde jeg tænkt paa det, da
havde jeg aldrig taget Dem med til Helsingøer. De er det meest
bornerede Hovede, jeg har kjendt, og saa troer De dog at De er
Noget; var De virkelig Digter, saa bort med Studeringer! opof
fer Dem ganske for Poesien! Kunde De ikke leve heraf i Dan
mark, saa er hele Tydskland for Dem. Men De duer til Intet!
En Drikkevise, kan De vel sagtens komme til at skrive, rime
noget om Sol og Maane, men det er kun Drengestræger. Jeg
kan ogsaa skrive, sikkert ligesaa godt som De, men det er kun
Narres træger. - 2 Aar har De for Dem; De maa kunne blive
indkaldt, men det siger jeg Dem, saaledes bliver De ikke en
gang demiteret. Fra min Side skal der gjøres Alt og jeg har
bedet Lærerne ret at tage Dem i Klemme, men det hjælper
ikke, naar De først bliver Student vil De ret bruse, De bliver
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gal, kan aldrig bruges til nogen Ting!« - Hans Ord rystede
mig, thi Manden havde Ret og at han meente det ikke ilde
overtydede mig dette, at han sagde, da han mærkede min
Smerte: »sid dog rolig! det er ogsaa een af Deres Feil! kan De
blive saaledes, fordi man roligt sidder og retter Deres Stiil og
siger Feilene, hvorledes vil De da være til Artium? - Man maa
kunne beherske baade Sjæl og Legeme!« - Nu var han ganske
mild den Dag, men den næste Dag, begyndte Alt ved det Gam
le, og hans Uvillie er tiltaget Dag for Dag. - »De er doven!«
siger han, »en utaalelig Kegle, et galt Menneske, et dumt Fæ!«
o.s.v. - Jeg har sagt ham min Sjæleqvide, mit Mismod, den
Forvirring hans Hæftighed bringer mig i, men han troer mig
ikke. — Sidste Søndag sagde han: »Jeg er hjertelig kjed af Dem!
Desuden veed jeg nok at De vil aldrig kunne lide mig fordi jeg
har sagt Dem Sandheden; - De er et flaut dumt Væsen; o.s.v.«
- Men paa Skolen er det endnu meget værre. - Jeg frygter for at
kjede Dem med at sige Ord for Ord, men Resultatet er dog, at,
han fortryder at have taget mig med til Helsingøer, og det var
jo aldeles hans egen Skyld, han kjendte mine Evner og mit hele
Væsen, selv foreslog han det, at jeg skulde følge. Han siger
Qvistgaard har fordærvet mig, maaskee? Manden var mild og
blid og tog mig ikke med denne nødvendige Strænghed. Men
jeg har i Alt føiet mig efter Rectoren, med Glæde gjort Alt; i
henseende til Fremgang kan jeg ikke gjøre mere end jeg gjør, og
han er dog saa utilfreds. - I disse 2 sidste Dage har han været
meget hæftig paa Skolen, kaldet mig: »et Menneske uden Følel
se eller Ære, ellers vilde jeg nok vise mig bedre eller pakke mig,
som han ønskede; at jeg var gal og kunde lade mig sætte paa
Kunstkammeret i et Skab og tale Græsk[,] jeg vilde da vist faae
mange Tilhørere. - At han nok snart skulde blive mig qvit, da
jeg ikke vilde frem.« - Dog jeg kan ikke sige Dem Alt, jeg kan
ikke gjøre Dem min Stilling tydelig. - Evig og altid udskjældt,
aldrig at høre en Opmuntring, men at see den mørkeste Frem
tid; ved Bordet maa jeg sidde taus, og neppe seer han til mig,
og paa Skolen, mellem de Andre, udskjældt og beskjæmmet. O kjære Velgjører, der kan ikke blive noget af mig! Jeg er dum,
forvirret og flygtig. - Han er kjed af mig og det vil aldrig blive
bedre, maaskee kan jeg som før igjen vinde hans Godhed, men
det er ikke vedvarende, han vil kunne faa Grund til Uvillie
igjen og Enden bliver da, at jeg ikke demiteres; Privatunderviisning tænker jeg slet ikke paa, naar jeg ikke kan fra Meisling,
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saa er det umueligt. - Men slaa ikke Haanden af mig, De har
rigtignok slet ingen Glæde af min Person, men jeg maa fortvivle
skyder De mig ud i den vide Verden. - Kunne jeg pludselig
bevirke en Forandring til det Bedre, da vilde jeg sikkert vinde
Meislings Interesse, men det kan jeg ikke; jeg seer ingen Udvei
og jeg bør ikke tære den Pengesum jeg allerede for længe har
tæret af. - Der bliver aldrig noget af mig! men jeg vil ikke jamre
for Dem; vel veed jeg at Alle vil forlade mig naar jeg kommer
fra Studeringerne, at det vil være en skrækkelig Overgang, men
det maa være, det bør være; min gamle Moder smerter det mig
mest for; men De vil jo ikke slaae Haanden af mig. Det er
slemt, at der er bleven gjort det for mig som der er gjort, Deres
Forventninger har jeg skuffet, og jeg kan aldrig erstatte dem; Men De bliver vist vred for mit lange Brev, da jeg kunde have
sagt Alt kortere, og dog vilde jeg endnu sige saa Meget; Inter
esse tør jeg ikke haabe, men hav Medlidenhed med mig ellers
maa jeg fortvivle. Det er forsildig til at gribe til Haandværk,
men der er jo mange andre Ting, - ærlig er jeg, og det er jo dog
Noget, jeg skal vise al Føielighed og Opmærksomhed, - Tydsk,
i det mindste, troer jeg nok jeg kan noget af, maaskee kan jeg
bruges paa et Contoir, eller til hvad De synes, det er det samme
hvor det er, i Jylland eller Norge, omendogsaa det var paa een
af vore udenlandske Øer; men slaa ikke Haanden af mig! jeg
har kun Dem!, De maa give mig Liv eller Død. - Ved Gud jeg
skal aldrig jamre for Dem mere, naar jeg kun kan blive noget
nyttigt; jeg seer Deres Utilfredshed, Deres Vrede, men o Gud
jeg kan ikke gjøre derfor. »Jeg duer ikke til Noget, jeg bør rive
mig bort!« har M tydelig nok sagt mig og jeg seer her ikke uden
den mørkeste Fremtid for mig; hjælpe mig kan De sikkert, og
De vil det vist, De vil ikke lade mig fortvivle; Deres inderlig taknemlige
Andersen
Tak for Bøgerne, jeg har rigtig modtaget dem. - Jeg maa
sende denne Qvitering som jeg fik igaar; den 27 er mit Qvartal
ude hos M, maaskee De vil skrive mig til den Dag. Hjælp mig
Velgjører, her bliver jeg til Intet men er aldeles et Udskud og
fortvivler over mig selv. Lev vel! Undskyld den slette Caligraphi, men min høire Haand er daarlig, saa at det smerter mig
ved hvert Bogstav. -«21

8

H.C. Andersen og Helsingør
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For en gangs skyld svarede etatsråden nærmest lynhurtigt. Allerede den 26.
bad han Andersen være rolig og besindig og understregede, at rektoren kun
mente ham det godt. Hans undervisning var måske nok noget utraditionel,
men den ville nok alligevel føre til målet. Hans korte slutning var måske et
tegn på, at han var ved at fatte, hvorledes hans protegé egentlig havde det:
»Gud styrke Dem!«22
Også hans gode ven i Slagelse lærde Skole Emil Hundrup (1808-79),
senere overlærer ved Roskilde Katedralskole, sendte han et hjerteskærende
brev, hvori han ligefrem gav udtryk for - og så har han været hårdt trængt!
- at hans fader aldrig burde have gjort ham litterært interesseret, ligesom
han ønskede, at der aldrig havde været en eneste bog i skomagerhjemmet i
Odense:

»S.T.
Hr. Emil Hundrup. Discipel i den lærde Skole i Slagelse, ved
Godhed.
Kære Emil.
Du faaer kun et par Linier i Dag, dog disse skal du have, da jeg
ikke kan lade Ester komme til Slagelse uden at have et Brev til
dig. - Længe har jeg ventet et Brev fra dig, men maaskee du
ikke længer bryder dig om mit Venskab? - O Emil jeg er et
Oberst, senere generalløjtnant, Chr. Høegh-

neral for Nørrejylland. Man havde anset det

Guldberg (1/8 1777-31/10 1867). - Han var

for sandsynligt, at han havde faet overkom

søn af statsminister under Christian VII Ove

mandoen i Treårskrigen, men han blev af

H.-G. og blev sekondritmester v. Jyske Regi

krigsminister Tscheming »bevæget« til at

ment lette Dragoner 15/71811, major og eska

overlade generalkommandoen til en anden,

dronschef 28/1 1813. I krigen i Holsten 1813

hvilken bratte afslutning på sin karriere blev

udmærkede han sig i fægtningen ved Rosengar

ham en stor sorg. Han må siges at være den

ten og især i slaget ved Sehested, hvor han som

første af betydning, som opdagede de sjældne

kommandør for regimentet kastede fjenden til

evner i H.C. Andersen og fik ham ind på

bage med store tab. 1/2 1816 blev han oberst

digterbanen. Når Andersen i sin dagbog for

løjtnant. Trods sine fortjenester avancerede

den 15. maj 1848 noterer: »... Rygtetgaaer, at

han dog ikke, eftersom han var kendt som over

General Guldberg har faaet sin Afsked og er

ordentlig streng i sin ledelse, og man frygtede,

blevet sindssvag og troer at han er Carl XII

det ville »medføre overspændte Ideer, som ikke

...«, tyder det ikke på megen deltagelse for sin

ere passende i det Militaire«. Selv om han

ungdoms velynder. H.-G. var bl.a. dekoreret

betegnedes som »maaskee Rytteriets dygtigste

med St. Helena-medaljen. - Maleri af ukendt

Officer«, blev han først i 1826 oberst og kom

kunstner.

mandør for Fynske Regiment lette Dragoner.

Foto: Det kgl. Biblioteks Kort- og Billedsam

1834 chef for Sjællandske Lansenerregiment,

ling

og 1848 generalløjtnant og kommanderende ge
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ulykkeligt Væsen, duer til Intet, bliver til Intet og ender med
Fortvivlelse. Collin har jeg ærligt sagt alt, men den kjære gode
Mand har Medlidenhed med mig og trøster, men jeg kjender
mig selv nu for godt og seer bedre end før, Verden og Alt
omkring mig. O gid jeg kunde begynde Livet igjen forfra! Lev
vel! vi ses sikkert aldrig, idet mindste seer du mig ikke som et
lykkeligt Menneske. O Emil læs aldrig Digterne, den drømme
Verden du finder hos dem er ingenstæder i Verden. Gid min
Fader havde brændt enhver Bog for mig og tvungen mig til at
sye Sko saa havde jeg aldrig blevet gal, aldrig kommen i den
Stilling at skuffe mine Velgjørere.
Du har nok i et af dine Breve talt om mig til Hr. Rectoren, men tjen mig i, naar du skriver ham til aldrig at nævne mig; Men lev nu vel, gid at du med Ro i Sjælen maa kunne gaa en
lykkelig Fremtid i Møde. Hils vore fælleds Venner
fra din tro Ven
Andersen« 23
ihast

I slutningen af oktober syntes fru Wulff, at det nu var længe siden, familien
havde hørt noget til Andersen. Noget kunne tyde på, at fruen måske inderst
inde har villet sondere terrænet for at konstatere, om det virkelig stod så
galt til med Andersen, som denne meddelte i sine breve.
Den 24. oktober sendte hun et venligt brev, hvori hun beklagede, at han
af Meisling havde faet pålæg om at blive i Helsingør i efterårsferien, hvor
han ellers havde været velkommen på Amalienborg. Til gengæld udtrykte
hun håb om at se ham i juleferien.
Hun havde haft en underlig drøm, skrev hun. Hun havde drømt om
Andersen, og at han havde sagt til hende, at han nok som et mandfolk
skulle udholde alle rektorens forfølgelser lige .til den bitre ende. Da hun,
glad over at høre denne udtalelse, ville komplimentere ham, vågnede hun.
Nu bad hun ham, måske lidt angst over drømmen, meddele hende rent
ud, om forholdet mellem ham og Meisling var slået i stykker. Selvfølgelig
måtte han i alt væsentligt indordne sig under sin chef, og han måtte jo også
tænke på hensynet til de mennesker, der havde faet ham sat i skole, ikke
mindst Collin. Bl.a. måtte han grundigt eftertænke - og her affyrede fruen
sit tungeste skyts! - at selveste Hans Majestæt Kongen jo havde godkendt,
at han blev sat til studeringer, og monarken skulle man nødig spille på
næsen!
Hun sluttede med at råde ham til at prøve at overhøre Meislings fornær
melser og stå persen ud den tid, der var tilbage. I øvrigt ventede hun, og det
gjorde hendes gode hjerte ære, meget snart at blive underrettet om, hvor
dan han havde det.24
Den hjælp, som sluttelig kom, etableredes mærkværdigvis alligevel af fru
Wulff, hvis moderhjerte - trods brevene - bankede varmt for Andersen. Da
hun den 24. oktober havde afsendt sit brev, hvori hun bl.a. malede - om
ikke Fanden - så dog både Collin og den enevældige konge på væggen for
Andersen, fik hun tilsyneladende samvittighedskvaler og er begyndt mere
indgående at spekulere på, om det i Helsingør virkelig stod så grelt til, som
af Andersen skildret.
Hun henvendte sig til Collin, og hun må have faet etatsråden overbevist
om, at der var noget galt i Helsingør. Sammen aftalte de en hjælpeaktion,
som fru Wulff var klog nok til at meddele Andersen. Det skete i et brev af
16. november:

»Gode Andersen.
Efter at have bortsendt mine sidste Linier til Dem, har jeg ret
nøye overtænkt Deres Stilling, og beklager Dem med Hensyn
til Rektorens Forhold imod Dem. - De maae ikke finde det
haart af mig gode Andersen! om jeg endnu engang beder Dem
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være roelig, have Taalmodighed en liden Stund, det vil nok
blive godt. Dersom De kan lade det blive mellem os, gode
Andersen! saa vil jeg sige Dem at jeg har talt med Etatsraad
Collin, vi have overlagt en Plan til at forbedre Deres Kaar, men
vær rolig og lad Dem intet mærke med. Jeg kunde ikke nægte
mig selv den Glæde at sige Dem dette for at bringe Deres Sind i
Roelighed og give Dem Kraft og Taalmodighed, og vær vis
paa, hvad der kan giøres for Dem skal blive gjort, nar De kons
selv vil søge at faae Magt over Deres Lidenskabelighed og med
Fornuft gaae rolig og jevnt frem.
Rektoren som ogsaa De selv, vil i disse Dage modtage Brev
fra Etatsraad Collin (før skal De ikke skrive til ham) og vær blot
forvisset om, at Rektoren ikke skal troe De har givet Anledning
dertil.
Lad mig nu ret snart igien høre fra Dem, naar De og Rekto
ren have faaet Etatsraad Collins Breve og lad mig vide hvad
Virkning det gjør paa Rektoren. Alle hilse Dem her. Gud styr
ke og velsigne Dem! Og gjør selv alt hvad der staaer i Deres
Magt for at dæmpe den Uroe i Deres Indre som saa let kan
skade Dem, dersom De ikke i Tide faaer Magt over den, og troe
ingen tager mere Deel i Deres Lykke end
Deres hengivne
Henriette Wulff«25
Hvor nødigt Collin end ville, matte han altså bekvemme sig til at gøre noget
ved sagen, og det er forståeligt, hvis den ellers myndige, højtstående em
bedsmand har følt sig i noget af et dilemma.
Selvfølgelig har han kendt Meislings voldsomme temperament, men
manden var dog rektor for Danmarks næststørste købstads lærde skole,
dertil en anset litterat og indehaver af den højeste akademiske grad. Lige
frem - for en enkelt skoleelevs skyld - at starte en undersøgelse af rektorens
embedsførelse var en næsten umulig sag, der jo straks ville bringe rektoren i
harnisk og dertil øjeblikkelig gå ud over Andersen. Ydermere havde Collin
jo Meislings gode vidnesbyrd om Andersen fra juli. Der var noget, der ikke
stemte!
Collin kendte til fuldkommenhed Andersens bløde, sårbare sind, og hvis
det viste sig, at Andersen havde overdimensioneret sine problemer og
Meislings opførsel, ville Collin med eftertryk brænde fingrene. På den an
den side er der ingen tvivl om, at etatsråden helt igennem var upartisk og
ubetinget ville støtte den af parterne, han skønnede havde ret.
Det blev til, at Collin den 24. november afsendte flg. høflige, forsigtige
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brev til Meisling, hvori han nærmest blot spurgte om, hvorledes Andersen
klarede sig:

»— Det er naturligvis om Andersen mit Brev skulde handle; læn
ge har jeg ikke havt Brev fra ham, og det sidste var kort og
røbede Sørgmod. Dette tilsammenlagt med nogle Ord, jeg for
en 14 Dage siden hørte i et Selskab ham angaaende, og som jeg
dengang ei videre lagde Mærke til, har vakt en maaskee aldeles
ugrundet Frygt for, at De var bleven utilfreds med ham, og han
altsaa havde ganske tabt Modet (og saa er mit Haab om hans
Fremgang snart ude), en Frygt som jeg, glad over den udmær
kede Anbefaling, De i Efteraaret gav ham, hidtil ikke kunde
have.
Herom er det jeg vil bede Dem give mig nogen Oplysning,
da jeg ikke er uden Ansvarlighed for Udfaldet af hans Dannelse
og for Anvendelsen af den for ham bestemte Kgl. Understøt
telse.
Deres Velbaarenheds Svar seer jeg med Længsel imøde.
Med Høiagtelse
Collin«26

Brevet, som næppe ville kunne fornærme nogen skoleleder, virkede stik
imod sin hensigt. Meisling blev rasende og opfattede brevet som en grov,
slet underbygget kritik af hans embedsførelse på et løst grundlag af en
sjælesyg skoleelevs ondskabsfulde klager og bagtalelser.
Samme aften, han modtog brevet, for han i blækhuset og afsendte flg.
uovervejede, grove svar:
»Jeg har altid troet, at Pædagogen ligner Kunstneren idet
mindste deri, at han fortsætter sin Dont bedst, naar Ingen seer
ham med ængstelig Nøiagtighed paa Fingrene. Hvad der
stundom gaaer noget maadeligt i Uger, ja Maaneder, udvikler
sig, forbedres og lykkes ofte i kort Tid, naar Intet udefra virker
til Skade. Tiden til Dimission nærmer sig efterhaanden, og kun
et sygeligt forkjælet Væsen, eller Sladdersøstre - rimeligvis her
fra Byen - vilde undres over, at Alvor, men kun Alvor, maa i
den Anledning forøges. Jeg troer endnu, at det - naar ikke
Tankeløshed og Dovenskab vilde lægge Hindringer iveien, vilde lykkes mig at føre Andersen til det i den paaankede Attest
lovede Maal, Artium om 2 Aar. Da han imidlertid i den sidste
Tid ikke har været saa flittig som jeg ønskede det og som fornø-
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dent gjøres til et heldigt Examensudfald, da min Redelighed
med Attestens Udsigende betvivles, da Klaffertanden ogsaa
der i Selskaber skal angribe mig, medens jeg virkede med Om
hu for hans Vel, da jeg skal nedslaae hans mod og bibringe
ham Sørgmod, saa overlader jeg gjerne en Værdigere hvad jeg
har bibragt Andersen og Æren af hans Dimission. Ved hans
Bortgang skal jeg vederlægge det i nærværende Quartal, som
jeg har oppebaaret for meget, eftersom han har pleiet at betale
forud, og jeg ønsker, at han hos Andre maa finde Alt hvad han
troede at savne hos mig.
Med den sandeste Høiagtelse og Ærbødighed
Meisling«27

Med dette usmidige, fornærmende brev - holdt i en usømmelig tone lykkedes det ham at fornærme både Collin og fru Wulff og mere end anty
de, at Andersen var nærmest sygelig og luddoven, ligesom han viste en
forbløffende mangel på selvkritik.
Der er næppe tvivl om, at Collin har været nærmest lykkelig for svaret!
Nu havde han fast grund under fødderne, nu kunne han fremtidig kaste
ethvert hensyn til Meisling som ligemand overbord. En rektor, der kunne fa
sig selv til at afsende en så kompakt fornærmelse til en højtstående embeds
mand som svar på et høfligt brev, hvorledes kunne han da ikke behandle en
forsvarsløs skoleelev, han havde faet et horn i siden på? Andersens hidtidige
breve til Collin, fru Wulff og oberst Høegh-Guldberg er utvivlsomt på én
gang blevet set i et helt andet lys end hidtil.
Naturligvis måtte de to breve fa triste følger for den, hele sagen drejede
sig om.
Straks næste morgen tilkaldte Meisling Andersen og spurgte i en forbit
ret tone, om han havde dristet sig til bag ryggen af hans rektor at klage til
Collin. Han afhørte ham indgående om, hvem der ellers kunne være Collins
kilde til Andersens forhold i skolen.
Endvidere gav han Andersen ordre til omgående at skrive til Collin og
spørge, »... om De vil at jeg skal blive i hans Huus dette Quartal ud, eller
om han skal tilbagebetale hvad der er betalt fra nu af og til 27. Januar; thi
længere end dette Quartal kan jeg ikke være der i Huset«.
Andersen skrev samme dag flg. brev til Collin:
»Kjære faderlige Velgjører!

Helsingør 26. Novbr. 1826
... laftes fik, som De veed, Rectoren Deres Brev af 24de. Imorges kom han ned til mig paa mit Værelse og sagde mig det; han
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er meget forbittret paa mig, og han spurgte »hvorledes jeg
havde kunnet yttre Mismod, kunde klage for Dem, hvem der
havde sagt Dem noget om mig o.s.v. O tilgiv, jeg kan næsten
ikke ordne Dem mit Brev rigtig, jeg vilde sige saameget, men
iaften gjærer Blodet i mig; men jeg maa skrive, Rectoren har
paalagt mig det; han vil at jeg skal spørge Dem, »om De vil, at
jeg skal blive i hans Huus dette Qvartal ud, eller om han skal
tilbagebetale hvad der er betalt fra nu af og til 27de Januar; thi
længere end i dette Qvartal kan jeg ikke være der i Huset«. Er
da nu det Øieblik jeg altid frygtede for? Jeg indseer nu Feilen
paa min Side, jeg burde aldrig have yttret Mismod i mine
Breve; men De kjender min svage Charakteer.
De veed selv, at jeg aldrig har yttret, at M. gjorde mig Uret;
jeg har troet hans Ord og derfor sagt Dem, at jeg ikke duede til
Noget. De, Fru WULFF og GULDBERG i Odense ere de eneste
som have læst i min Sjæl, fordi min Tillid og Kjærlighed er
urokkelig til Dem; for ingen Anden har jeg yttret Noget, og at
det er Sandhed dertil er Gud mit Vidne. MEISLING troer at det
er mig der har foranlediget Deres Brev, som det jo ogsaa i
Grunden er; mismodig kunde han ei vide hvorfor jeg havde
været, da jeg jo nok vidste han intet havde imod mig. Især var
han vred for den Anbefaling han havde givet for mig, da han
havde gjort det af Godhed.
O Gud, alt er da ude! Er der dog ikke Mulighed i at jeg kan
faae privat Underviisning; Kosten faaer jeg nok, og den Penge
sum som spares kan da bidrage til at betale en Lærer; at jeg vil
være flittig er naturligt, mit Liv staaer jo paa Spil, om to Aar
maa jeg være Student og ikke med Skam. Frygt ikke for at jeg
vil adspredes inde i Byen eller veed De en privat Lærer paa
Landet, det er det samme hvor, kun at han vil hjelpe mig frem.
Jeg vil i alt som De, og kan jeg ikke studere, o saa lad mig dog
ikke overlades til den vide Verden. - I hvad der endog maa
skee, lad det skee ret snart, kun forlad mig ikke! Lev vel! fat
ikke Uvillie mod mig, Gud lever og vil lønne Dem.
Deres evig taknemlige
Andersen«28

Man kan forestille sig Collins overraskelse, da han modtog de to breve fra
Helsingør. Fru Wulffs og hans hjælpeaktion havde været værdiløs, og den
ustyrlige rektor havde Ved sin overilede, nærmest sanseløse reaktion slået
alt i stykker.
120

Han svarede den 27. november Meisling i et roligt, værdigt brev, hvori
han kort erindrede rektoren om, at høflighed normalt var underforstået i en
seriøs korrespondance mellem to gentlemen:
»Uden at finde Anledning til at indlade mig i nogen Undersø
gelse om Pædagoger og Kunstnere, vil jeg i Henseende til De
res Skrivelse af 25de dennes kun anmærke, at jeg, som De vil
erindre, aldrig har blandet mig i Deres Maade at behandle
Andersen paa, end sige »seet Dem paa Fingrene«, at jeg i mit
Brev af 24de høfligen spurgte, om De var utilfreds med A., og
dertil var jeg berettiget, - at De ei har anseet Dem forpligtet til
at svare høfligt, erfarer jeg af Svaret at jeg hverken fra sygeli
ge Væsener eller Sladdersøstre eller overhovedet fra nogen i
Helsingør har hørt et eneste Ord om Deres Forhold til Andersen,
og at jeg ikke indser, hvad besynderligt der er i, at en Discipel
bliver sørgmodig, naar han maa sende sin nærmeste Foresatte
udenfor Skolen maadelige Charaktersedler.
Vil De ei beholde Andersen i Deres Huus, haaber jeg at blive
averteret derom nogle Uger i Forveien.
Indlagte bedes leveret bemeldte Discipel.
Ærbødigst
Collin«29
Muligvis for at markere sin nu åbenlyse støtte til Andersen, indlagde han
som en åben seddel i brevet flg. notits til Andersen og bad Meisling overle
vere dette til eleven, hvilken denne også gjorde, sikkert under ubeskrivelige
tanker:

»Ihvor gjerne jeg end havde set Dem forblive i Huset hos Deres
Rector, hvis alvorlige Omhu for Deres videnskabelige Dannel
se De altid har paaskjønnet, saa maa jeg dog af et Brev fra ham
slutte, at deri muligen kunde skee en Forandring. Skulde dette
indtræffe, da skal jeg nærmere underrette Dem om, hvor De
skal tage hen.
Til Studeringer hører et roligt Sind. Jeg vil derfor gjentage
mit forhen givne Raad, at De, ihvad der end møder, beflitter
Dem paa at have Deres hele Hu og Tanke henvendt paa Un
dervisningen.«30
Man skulle efter dette dramatiske handlingsforløb umiddelbart tro, at An
dersens dage i Helsingør og i hvert fald i rektorhjemmet var uigenkaldeligt
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talte. Dette var mærkværdigvis ikke tilfældet. Der skete i de nærmeste uger
efter sammenstødet ingen forandring i Andersens stilling.
Da han efter Meislings raseriudbrud var begyndt at gøre anstalter til
efter ordre at ville forlade huset, var Meisling ligesom blevet lidt mere
medgørlig, havde ytret, at vreden var løbet af med ham o.s.v., og at Ander
sen nok skulle blive student. Han ville fa adjunkt C.A. Thortsen (17981878), senere rektor i Randers, til uden vederlag at høre ham i latin om
søndagen og ville selv læse lidt privat med ham, så skulle det nok glide.31
Det er ubegribeligt, at der ikke skete mere i sagen og det både fra Collins
og Meislings side. Etatsråden må have faet syn for sagen, at Andersen
simpelthen blev forfulgt, hvad der fremtidig ikke ville blive mindre. På den
anden side forstår man ikke, at en skoleelev, der havde skaffet ham, den
lærde rektor, så mange ubehageligheder, kunne blive én dag længere hos
den koleriske, rethaveriske mand, der nu inderst inde sikkert har hadet
ham som pesten, men alligevel beholdt ham i næsten seks måneder mere.
Selvfølgelig har de kongelige 200 rbd. for Andersen spillet en rolle for
hjemmets betændte økonomi, men man fatter næppe, at de alene kan have
været tilstrækkelig årsag til, at Meisling skulle beholde den ildelidte elev.
Endelig har det givet spillet en rolle for Meislings renommé som rektor,
hvis det rygtedes, at denne havde bortvist en elev fra sin skole og sit hjem.
Så begyndte året, det indtil nu mest tunge i Andersens liv, at ebbe ud, og
han begyndte sin juleferie hos Wulffs.
Om han har nydt den, vides ikke. Det har han næppe. Der eksisterer
ingen optegnelse fra ham de sidste dage i året 1826 eller begyndelsen af
1827. Medens han senere i livet gentagne gange »den sidste Aften i det
gamle Aar« efter endt selskabelighed ensom på sit værelse i dagbogen har
nedfældet nogle tanker, gjort en lille status for det forløbne år og måske
vemodigt mindet barn- og ungdommen, medens han gav sig Gud i vold, så
eksisterer der intet notat for nytårsaften 1826.
Om han virkelig har troet, at stridighederne med Meisling nu var bilagt,
vides ikke. Han har nok levet fra dag til dag og har næppe haft lyst til at
skrive til nogen, og der findes ingen breve fra ham fra denne periode.
At sagen i virkeligheden ikke var ude af verden, men kun nærmest mid
lertidig henlagt, skulle de første par måneder af 1827 brutalt oplyse ham
om.

122

VIII KAPITEL

UDFRIELSEN
»... Jeg var da i mit syttende Aar, kom i MeISLINGS Huus, hvor de
bittreste Prøvelsens Dage forestode mig, og hvor mit ungdommelige Lune
fik sit første, værste Knæk; tilsidst kunde jeg ikke udholde det, og da
COLLIN fik Tingene at vide, tog han mig øieblikkelig derfra og lod mig
læse privat ...«
(H.C. Andersen i brev t. C.H. Lorenzen 12. mar. 1831)
Allerede den 4. januar 1827 lod fru Wulff høre fra sig. Andersen må have
skrevet og afsendt en tak for julen i hendes hjem, men dette brev eksisterer
ikke. Hans tone i det må have været i høj grad sørgmodig og opgivende, for
fru Wulff trøstede ham ved at anføre, at alle skolebørn altid har svært ved
at starte i skolen igen efter en ferie.
Endvidere må han have skrevet, at han på sin hjemrejse fra København
på den åbne postvogn er blevet dyngvåd af nedbøren, for fruen håbede i sit
brev, at hans vandgang ikke ville medføre, at han blev syg og måtte gå til
sengs, for det ville jo være katastrofalt for hans skolegang.
Om end han lige havde været gæst i hendes hjem, har han åbenbart
irriteret hende, idet brevet - som sædvanligt - indeholdt en hel del gode råd
om at rette dette og hint i sin opførsel.
Hun skrev, at han var i besiddelse af nogle »Egenskaber«, som han helt
sikkert måtte aflægge, inden de sås igen. »... Jeg har 1000 Gange forsøgt
paa ved Vink at give Dem disse at forstaae; men det er endnu ikke lykkedes
mig, og De bliver nu for gammel til at beholde disse længere; thi - man leer
ad Dem for disse - og dertil er De nu for gammel;«
Trods pålæg må han alligevel have læst højt af sine frembringelser i
søoflicershjemmet, thi det var væsentligst herimod, fruen rettede skytset og
det med pinlig nøjagtighed.
Da hun nu engang havde faet proppen af blækflasken, måtte Andersen
læse hende til ende. »... Deres Poesie er som Deres Prosa - eensformig og
klynkende; vær Menneske med Kraft i Sjælen og Kraft i Legemet! Tænk
ikke idelig paa Dem selv; thi det svækker begge, og fremfor Alt, gode
Andersen, tal ikke saa meget om Dem selv, træd ikke saa meget syngende
eller declamerende frem ... tillad mig at sige Dem, at De læser daarlig
Tydsk, men endnu daarligere Dansk, at De læser som declamerer saa
affecteert, idet De troer at give Udtryk og Følelse, at jeg maa være saa
grusom at sige: Alle lee ad Dem, og De mærker det ikke ...«
Det er tydeligt, at fru Wulff under skrivningen har skrevet sig op, efter-
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hånden som irritationen er steget i takt med minderne om juleferierne.
Andersen burde endvidere takke sin skaber for, at der overhovedet blev
gjort noget for ham, og så skulle han bare glemme alle de tåbelige drømme
om en digterkrans. Hun sluttede med indtrængende at bede ham erindre og
efterleve hendes gode, af hjertet fremsatte råd. Det skal retfærdigvis siges,
at hun i slutningen gav udtryk for, at hun højagtede ham for hans »ædle,
rene, skyldfrie Hjerte og Guds Godhed i hans Evner«.1
Andersens reaktion på brevet kendes ikke. Han, der i forvejen sjæleligt
var »ude i tovene«, er selvfølgelig ikke blevet mere glad eller velafbalance
ret for dette brev fra den gæstfrie familie, der lige havde delt julens glæder
med ham.
Meislings tilsyneladende udglattende adfærd over for Andersen varede
kun få dage ind i det nye år, så tog forfølgelserne fat igen med fornyet kraft.
Imidlertid fik Andersen pludselig en uventet forbundsfælle i skolen og
det Meislingske hjem, en forbundsfælle, der kom til at betyde tungen på
vægtskålen.
I januar 1827 konstitueredes adjunkt Chr. Werliin (1804-66) som lærer i
hebraisk i stedet for adjunkt F.L. Steenberg (1801-70). Fra 1817 havde
Werliin gået i Metropolitanskolen og var Meislings elev derfra. Trods hans
ungdom havde Meisling ønsket ham til Helsingør, og nu kom han tilmed
hver søndag i rektorens hjem og fik derved rig lejlighed til at lære Andersen
og dennes forhold til rektoren at kende.2
Det blev en kort visit. Allerede i juli afgik Werliin, men inden da havde
han, som den moderne og retsindige lærer han var, fattet interesse for
Andersen. Det blev en interesse, der kom Meisling dyrt til at stå.
De to unge mennesker, der var jævnaldrende, fattede tilsyneladende
interesse for hinanden. Werliin havde åbenbart taget mere fornuftige un
dervisningsprincipper i brug i det hebraiske end den tidligere lærer, for i

H.C. Andersen, malet i Rom 1834 af Albert

miets guldmedalje og blev på en rejse 1830 til

Kuchler (2/51803-16/21886). - Portrattet er

Rom starkt grebet af Overbecks nazarenske

det aldste oliemaleri, der kendes af Andersen.

religiøse kunst. Om end Küchlers opfattelse af

Det blev udført i Rom i januar 1834 af den

Andersen er langt fra de senere malerier af

danske maler A Ib. Küchler, der allerede i de

denne, må billedet alligevel tillagges stor var-

cember 33 havde udført en skitse til det. Det

di som et samtidigt vidnesbyrd afen glimrende

udstilledes i Kunstforeningen 1834. Kuchler,

kunstner. Billedet, der er på Frederiksborg

som var blandt de fastboende danskere i Rom,

Slot, erhvervedes 1895 fra cand. mag. Jonas

konverterede 1844 til katolicismen og indtråd

Collin, der havde arvet det af sin fader, etats

te 1851 i Franciskanerordenen og blev munk i

råd Edv. Collin.

S. Bonaventura i Rom. Han var oprindelig

Foto: Det Nationalhistoriske Museum på

privatelev af Eckersberg, fik i 1829 akade

Frederiksborg Slot

124

det fag, der var en af Andersne sorte pletter, fik han ved flere lejligheder nu
et ug, og sproget blev derved uventet et af støttefagene.
I den kolde vinter begyndte forfølgelserne atter, og de fik nu en mere
ondskabsfuld karakter, idet Meisling tilsyneladende forsøgte at kue ham
ved - bogstaveligt talt - at fryse ham ud, idet han fik udleveret så lidt
brænde til sin ovn på værelset, at han frøs. Endvidere beordrede han An
dersen til om eftermiddagen, når de andre elever var gået hjem, at blive
siddende i klassen med den tunge luft og læse videre, altså faktisk en
konstant eftersidning!
Også fruen ydede på sin vis, men sikkert uden ønske om at fa ham bort,
sin skærv til hans undergang. Hun morede sig nu oftere med, ved hjælp af
tjenestepigerne, at fa Andersen til at føle sig »undseelig«, altså nye angreb
på ham som mandsperson.3
Andersen har desværre ikke uddybet dette yderligere, men det har pint
ham og gjort ham yderligere led ved at være i hjemmet.
Werliin, der klart så disse forhold, harmedes, og han forsøgte forsigtigt at
få Andersen til at henvende sig personligt til Collin og lægge kortene på
bordet, men Andersen turde trods alt ikke endnu.
Han skrev den 1. februar til etatsråden og skildrede sin tilbagetur fra
Wulffs i juleferien og meddelte ham sine karakterer, hvor han nu mærkvær
digvis havde opnået »Meget godt« i hovedkarakter.4
At han hos Wulffs i flere henseender har virket mærkelig, ses af et brev,
som datteren i huset Henriette Wulff skrev til broderen Peter (1808-81), der
gjorde tjeneste som søofficer i Dansk-Vestindien: »... I de sidste otte Dage
har vi haft den løierlige Andersen hos os, i Dag er han reist igjen. Du kan
troe, han har tit moret os. Forleden forærte han Ida [Wulff, 1808-76] en
liden Hest af Vox, men af Frygt for at jeg skulde blive jaloux, skrev han
strax nogle Vers til mig, men som jeg slet ikke forstod, jeg troer det gik ham
selv ligeledes ...«5
Imidlertid var bunden nu ved at være nået for Andersen, og han gav nu
helt op. Han må have skrevet et hjerteskærende brev til fru Wulff, et brev,
der ikke er bevaret. Til gengæld har vi hendes svar, der tydeligt viser, at
hun nu for alvor var opskræmt.
For første gang nævnede hun nu selv, at Andersen burde flyttes fra
Meisling og det snarest. Det er, som om hun hele tiden er et hestehoved
forud for Collin, hvem hun utvivlsomt har drøftet sagen med:

»Sø-Cadet Academiet den 24de Febr. 1827.
Efter Deres sidste Breve seer jeg med Bedrøvelse at De atter er
utilfreds - jeg veed intet i den Anledning at sige Dem; da jeg
seer De har yttret det samme for Etatsraad Collin som for mig,
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som jeg troer var det regtigste De kunde gjøre - saa maa De
oppebie hans Beslutning, og troe, hvad han vil er det regtigste;
overbeviist om, at han seer klarere frem i Tiden end De, og kan
bedre med sin Erfaririg i Livet see Følgerne af hvad der bliver
foretaget end De - altsaa gode Andersen! gjør med Glæde og
Taknemmelighed, hvad han vil, enten De gaaer til Slagelse
eller til et andet Huus i Helsingør; hvad han beslutter veed jeg
ikke, men jeg troer ikke at det er hans Mening at Kjøbenhavns
Adspredelser ere tjenlige for Dem i Deres Lære-Aar; skjønt jeg
tilfulde indseer, hvor behageligt De tænker det, gode Andersen!
ved det faste Forsæt at være idel Fliid, saa troer jeg dog Tanken
om nu skal du gaae der, nu der, nu der, ofte vilde adsprede
Dem mere end tientligt. - De bør ikke blive længere end nød
vendigt i Meislings Huus, thi en saadan Adfærd er Mennesket
uværdigt - og jeg er overbevist om, at der bliver en Forandring
i Deres Stilling - men hvorledes? derom har jeg ikke Idée.
Alle omkring hilser Dem, gode Andersen, og jeg anbefaler
Dem Kraft og Mod som
Deres velmenende
Henriette Wulff«6

Også Emil Hundrup i Slagelse såede tvivl i Andersens sind. Han skrev den
7. marts til ham, at han skulle tænke sig grundigt om, inden han valgte at
forlade Meislings skole.
Rektoren var trods alt en anset skolemand, skrev han, og Andersen var
ikke netop et lys i skolesager, hvilket alle vidste. D.v.s., at en ny skoleleder
ville være yderst betænkelig ved at indstille Andersen til eksamen, når en
mand som Meisling ikke havde villet. Det kunne skabe store problemer for
ham, hvad enten han kom tilbage til Slagelse eller til en anden skole.7
Andersen gik nu åbenbart helt fra koncepterne, og i sin fortvivlelse vidste
han hverken ud eller ind. Han skrev atter et hjerteskærende nødråb til både
fru Wulff og Collin. Brevet til fruen eksisterer ikke, men derimod hendes
svar.
Det var et brev, Andersen aldrig glemte hende for. Selv om det givet
skulle være en trøst i hans sjælekvide, er det holdt i en så hovmestererende
tone, at man undrer sig over afsenderens manglende psykologiske indsigt.
Især hendes ord om sig selv som »Kejserinde af Brasilien«, sammenlignet
med Andersen som digter, bed i hans følsomme sjæl. Brevet huskede han
endnu mange år efter, og det kom delvis med, da han i 1855 udsendte »Mit
Livs Eventyr«, hvor fru Wulff var død. Det gengives her:
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»Søcadet-Academiet den 8. Marts 1827.
Kjære, gode Andersen! For Guds Skyld, besind Dem dog!
Hvorfor er »Alt tabt«? Giv Dem dog Ro, til Etatsraad Collin
meddeler Dem sin Beslutning; og sandelig, jeg begynder at
frygte, De trætter den ædle Mand for meget, gode Andersen, og
at Deres Pretention paa hans Taalmodighed er for stor; thi om
De istedenfor den idelige Klagen med - reent ud sagt - Vrøvl,
siden De sidst var her i Byen, om De da med værdig Sindighed
havde tilskrevet ham om Deres Forfatning, da vilde han ikke
have dvælet med at afhjælpe Deres Nød; men med denne Jagen
op og ned, frem og tilbage i Deres Ideer og Planer, ved Manden
ikke egentlig, hvad De mener. Er det derfor Deres Mening, at
De ikke længere ønsker at gaae den Bane, De nu er paa, at De
har andre Udsigter, da siig det reent ud til ham, og han vil vist
ikke genere Dem. Hvad Avertissementet om »Alfsol« angaaer,
da kan De vist være ganske rolig; for det Første udgives det jo
af en Herr Walter; skulde det altsaa blive recenceret, da falder
jo Recensionen paa ham og ikke paa Dem; men der bliver
forhandlet saa lidt dansk Lecture, at maaskee ikke Noget bliver
solgt af den, hvilket jo ogsaa falder paa Herr Walter; at De har
Deel deri, drømmer vist ikke en Sjæl om; thi nu ere 8 Dage
forløbne, siden den blev averteret, og jeg har ikke hørt den
nævne af En, skjøndt jeg har talt baade med Professorer og
Studenter, og da vi saae den averteret, sagde vi: »Der er en
Herr Walter, der har haft samme Idee som Andersen«. Saadan
vil det maaskee ogsaa gaae de Andre, som De har læst den for,
om de endnu erindre det; men for Guds Skyld, kjære Andersen!
sønderriv Dem ikke selv med de idelige Plager om Dem selv.
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Kan De ikke gjøre, som jeg saa ofte har bedt Dem: ikke tænke
saa meget paa Dem selv? Paa den Maade kan De jo begribe,
der bliver aldrig noget Andet af Dem, end Dem selv. De synes
vist, jeg er for haard; men ak, hvorledes skal De blive vækket af
den Drøm, hvori De sover kun altfor haardt? At Meisling for
skrækker Dem med, »at det vil skade Dem«, kan jeg nok tænke;
men jeg vil forskrække Dem ligesaa meget ved at sige: »Der er
ikke en Sjæl, der lægger Mærke dertil«. Egentlig smigrer hans
Skræk Dem dog mere, end min behager Dem; thi at blive lagt
Mærke til, er dog det Deiligste her paa Jorden, ikke sandt? og
saa meget, som jeg gjør mig Umage for at trække Dem ned til
Deres Skolebænke, hvor jeg troer De havde meest Nytte og
meest Ære ved at være, saa løber dog Deres løbske Ideer reent
bort med Dem. Jeg skjænder; thi jeg er virkelig vred. De udma
ler Deres Fremtid saa sørgelig, naar Deres Venner og Velgjøre
re forlade Dem, og man skulde næsten troe, De higede efter
den; thi Hvem taler om at forlade Dem, at De ikke mere maa
skrive, at De ikke tør komme til Nogen mere, og saadanne
Plager, som De skraber sammen? De gjør Dem rigtignok der
ved Umage for at trætte Deres Venner, og jeg kan dog umulig
troe, det kan fornøie Dem selv, - Altsammen Følge af den

idelige Beskæftigelse med Dem selv, Deres eget Jeg - den store
Digter, De skal blive. - Kjære Andersen, De kan jo nok mærke,
alle disse Ideer ikke vil lykkes Dem, og at De er paa en gal Vei.
Om jeg nu fik den Idee at ville være Keiserinde af Brasilien, og
jeg mærkede, alle mine Forsøg gik galt, at Ingen vilde entrere
paa dem, skulde jeg da ikke gjøre mig Umage for at samle saa
megen Fornuft og Tanke, at jeg kunde indsee: Jeg er Fru Wulff,
opfyld der din Pligt, og vær ingen Daare; skulde den Overbeviisning ikke seire, »at det er større at være noget Mindre godt,
end noget Større daarligt«, fordi jeg selv havde den daarlige
Idee; sæt for Alting ikke for megen Priis paa at blive omtalt, og
tro endnu mindre, kjære Andersen, at De bliver det. Hvad
Deres mislige Stilling i det physiske angaaer, den gjør mig
hjertelig ondt; men med det Første vil De vist høre Noget i den
Anledning fra Etatsraad Collin. Saasnart jeg faaer »Alfsol«,
skal den blive Dem sendt. Alle hilser Dem, ogsaa jeg, som især
anbefaler Dem at være lidt fornuftig.
Deres velmenende
Henriette Wulff«8

Også Andersens lange brev til Collin, det sidste før udfrielsen og det sidste,
vi kender, før Andersen forlod Helsingør, skal gengives her. I det er bunden
for Meislings optræden nået. Andersen holder sig i brevet mere til konkrete
forhold og ikke så meget til almindeligheder som ellers, så der er næppe
tvivl om, at Werliin stod bag det og måske i nogen grad har ført pennen:
[Marts 1827]

»Kjære Gode Velgjører
At De ret inderlig tager Deel i mit Vel og Vee har De allerede
givet mig Prøver paa, og jeg tør haabe at Deres Godhed ikke er
mindre for mig nu, end da De første Gang ragte mig Haanden.
Den sygelig[e] Klynken og undertiden vel hæftige Brusen i
mine Breve har ikke stødt Dem fra mig,: »siig mig kun Alt hvad
der ligger paa Hjertet,« har De muntligt sagt mig flere Gange,
men dog er det mig tungt at gjøre Brug af Deres Godhed, som
saalet kunde blive misbrugt. - Frygt ikke for at jeg i Dag vil
plage Dem med de sædvanlige Klager, nei jeg vil roelig men ret
af Hjertet tale med Dem. - Lad ikke Brevets Længde skræmme
Dem, læs Alt med Deres sædvanlige Godhed for mig. - Det er
en Tid siden jeg skrev sidst, og endnu længere siden jeg ret
sagde Dem hvorledes jeg har det. - Urigtigt er det jo dog ikke
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at jeg ret ærlig siger Dem min Stilling? Det var vel langt bedre
om det skede muntligt, thi Papiret forekommer mig næsten,
som en tredie Mand, man maa veie sine Udtryk for, men Dem
kjære Velgjører tør jeg nok betro mig til; jeg vover Intet, men
om jeg taug, tabte muelig Alt. - Siden De skrev M til har han
ikke skjældet saaledes, som før; men hans Kulde imod mig
synes daglig at tiltage; Helsingør er et dyrt Levested, og Alt
bliver derfor mere indskrænket. - Hver Middag sidder jeg paa
Skolen og læser indtil Undervisningen begynder om Eftermid
dagen, for at der kan spares med at lægge Brænde i min Kak
kelovn. - Hver Aften faaer jeg 5 Stykker Brænde, mit Værelse
er temmeligt høit, Kakkelovnen stoer saa at de 3 Stykker er
halv udbrændt naar Klokken er lidt over fem og jeg kommer
paa mit Værelse, med de 2 andre Stykker holder jeg det ikke ud
i denne Kulde til Klokken 9 og mere kan jeg ikke faae; underti
den liste vel Pigerne et par Stykker til mig, men det kan ei skee
hver Aften, og saaledes maatte jeg forleden lidt over 9 søge
Sengen. - Dog det kunde saa være, naar jeg dog saa et venligt
Ansigt, men Intet er sjældnere. - Nu i Søndags blev der lagt i
min Kakkelovn Klokken sex om Morgenen men da den gik til 9
var næsten Alt ude og jeg bad derfor Pigen sige til ham om
nogle Stykker Brænde, da jeg hele Formiddagen blev paa mit
Værelse, jeg fik vel tre Stykker, men da vi sadde ved Middags
bordet, hele Familien, samt den nye Lærer i Hebraisk og den
nes Broder, og der blev talt om Logi og deslige, vendte M sig til
mig og sagde at jeg i Dag havde forlangt til min Kakkelovn,
men at han ei kunde staae ved det, for den Betaling han havde
for mig, at man i Byen gav saa, og saa meget for Middagsmad
men jeg for Alt, kun 200 Rdlr. og at han leed Tab nok ved at
have mig. - Hvor smerteligt dette maatte være for mig, indseer
De nok kjære Velgjører, og hvorledes hans Stemning, da han
anseer mig for en Byrde, maa være imod mig er tydelig nok. Og
sandelig jeg har alt her saa indskrænket som mueligt, lever saa
yderst tarveligt og føier mig i Alt efter Omstændighederne. Siden Huusjomfruen tog bort, tager man sig næsten slet ikke af
mit Smule Tøi; aldrig kommer jeg om Søndagaften et Øieblik
op i Stuen naar Nogen er der, og ved Middagsbordet taler han
næsten aldrig til mig. - Hvorledes Tingene gaae paa Skolen,
har De seet af mine Charakterer, der alle ere gode, paa Græsk
og Latin nær, men disse ere de vigtigste 2 Ting som næsten gjør
hele Udslaget til Artium og de følgende Examiner. De veed, at
9*
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jeg har betydelig bedret mig i Mathematik og i Hebraisk yttrer
den nye Lærer særdeles megen Tilfredshed med mig og endnu
har jeg særdeles gode Characterer (Megetgodt og Udmærket
godt.) hos ham; De veed, at' Hebraisk gjorte mig engang noget
modløs, men nu frygter jeg ikke derfor, da jeg næsten med et,
har faaet et bedre Greb derpaa; mon det samme ikke kunde
blive Tilfældet med Græsk og Latin? - O kjære Velgjører, jeg
maa forsøge at gjøre Dem mine Ideer tydelige, det er ikke
øieblikkelig Lidenskab der bringer mig til at skrive, jeg har
overveiet Alt, kun ikke Følgerne, om De tabte Taalmodigheden
med mig, thi jeg stoler af min hele Sjæl paa Dem. - Meislings
Maade at læse med os er, at de ældre i Classen ved hans Hjælp
gjennemgaae høit Glassikerne, hele Timen anvendes dertil og
først de sidste Timer om Maaneden hører M os hist og her. Der bliver saaledes et temmelig stor Pensum hver Aften at
gjennemgaae, enkelte Stæder erindrer jeg da ikke, kan ikke
hjælpe mig ud af, og ved Maanedens Slutning blive disse flere;
kommer nu Tiden, at han vil høre og jeg standser, da bliver
han heftig og ingen bliver lettere bragt mere ud af det end jeg. Alt dette veed De, og jeg vil derfor hellerikke opholde Dem ved
Tale herom. - I min Skoletid har jeg allerede læst mere end det
man i Græsk og Latin forlanger til Artium, men jeg kan ei
meget deraf og dog tør jeg nok sige, at jeg ikke har været uden
Flid; jeg har endnu over halvandet Aar for mig, før jeg skal
aflægge Regnskab, men Tiden løber hurtig, staaer jeg nu ved
Maalet, og M ikke kan dimitere mig saa er Alt tabt for mig, De
kan ikke og bør ikke gjøre noget mere for mig og jeg bliver da
grændsesløs ulykkelig; antager jeg nu at M dimiterer mig og jeg
faaer en daarlig Characteer, da seer det også mørkt ud for mig;
jeg har jo Intet; kan allene existere ved mine Medmenneskers
Interesse og Godhed, og hvor kan en daarlig Student vente
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den; jeg maa ved Regents og Legater staae tilbage for de langt
dueligere, ved Informationer seer man ogsaa hen til Candida
tes Characteer ved Artium, og hvad bliver der da for mig?
Hvorledes har jeg da gjengjældt Deres, kjære Velgjører, og
andres Godhed for mig? I et lille Land, som Dannemark, hvor
de Studerendes Antal er saa stort kan man ikke tage sig uden af
de flinke og duelige og hvad vil der da blive for mig især, naar
jeg har skuffet den første Tillid man havde til mig? - Endnu er
der Tid; alt kan, med Guds Hjælp, endnu ende godt og da jeg
er saa lykkelig, at min Velgjører tillige føler varmt og inderlig
for mig, at De ikke tænker paa det personlige Forhold og Af
standen mellem os saa vil jeg ogsaa lette mit Hjerte og uden
Frygt tale med Dem om mit Vel og Vee. - De har sagt mig, at
blev min Stilling hernede, altfor utaalelig, vilde De sørge for, at
jeg igjen kunne komme tilbage til Slagelse; herved vandt jeg,
naturligviis, særdeles meget, i henseende til den huuslige Om
gang og det daglige Liv, men dette bliver jo, paa en Maade,
kun en Bisag med Hensyn til min hele Fremtid; at gaae fra
Skole til Skole er ikke godt og jeg er bleven noget ængstelig
derfor; Lærerne her i Helsingør ere alle saa humane og venlige
at de staae meget fremfor de i Slagelse; jeg har før nævnet Dem
den mathematiske Lærer dernede, som tidt har gjort mig mis
modig, den nye Overlærer hører jeg skal være meget pedantisk
med sin Græsk; jeg vil nu tænke mig det værste, at man ikke tog
sig synderlig af mig, at Een satte sig imod min Dimition, saa
var min Stilling der næsten endnu værre end den er og kunde
blive her. - Derfor griber jeg høist ugjerne til dette Middel,
men at forblive rolig, ganske passiv at lade den ene Dag svinde
efter den anden, kan jeg ikke, naar jeg tydelig forudseer at det
ikke ender godt, jeg bør det ikke engang da jeg uden Frygt kan
betroe mig til Dem. - I Mandags bragte jeg min hebraiske
Lærer en Bog (Dagen forud havde han hørt Ms Ord til mig,
som De veed) han spurgte mig om min Stilling, talte ret hjerte
lig med mig, men jeg har givet ...«9
[Resten af Brevet mangler]
Påsken stundede nu til, og der forelå atter invitation til Andersen til at
besøge Wulffs. Også Werliin ville tage til København og opsøge Collin,
løvrigt var de begge vidende om, at Meisling også skulle til hovedstaden for
at besøge venner der.10 Andersen agtede også personligt at aflægge Collin
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rapport. Nu skulle det briste eller bære!
Vd ankomsten til Amalienborg - formentlig 12. eller 13. april - tog
familien venligt imod ham, sikkert ivrig efter at høre nyt fra fronten. Allere
de næsten morgen begav Andersen sig til Collin og forestillede ham ind
trængende sine besværligheder og rektorens skandaløse opførsel.
Collin, der lige havde modtaget Andersens lange bønskrift med oplysnin
ger om, hvorledes han rent ud forfulgtes og realiter blev frosset ud, holdt
mærkværdigvis fast ved, at Andersen skulle prøve at holde pinen ud og
mande sig op. Det har sikkert været en nærmest nedbrudt Andersen, der
har vaklet ned ad trapperne igen i den Collin’ske gård i Amaliegade og et
eller andet sted i København mødt Werliin og grædefærdig meddelt ham
det nedslående resultat af sit foretræde for formynderen.
Så trådte adjunkt Werliin i aktion.
Han opsøgte Collin og fremstillede sagen udførligt for etatsråden. Her
var ikke tale om en dame, der meddelte Collin nogen kolporteret anden
håndsviden, ej heller en eksalteret skoledreng, der selv var part i sagen,
men en nøgtern, velanskrevet skolelærer, der oven i købet - formentlig med
sin stilling som indsats - optrådte som øjenvidne mod sin foresatte.
Desværre kendes indholdet af denne for Andersens fremtid vigtige sam
tale ikke, men der er vel næppe tvivl om, at Werliin har tilført Andersens
oplysninger en række facts, som den fintfølende Andersen næppe har villet
omtale. Han har sikkert kun holdt sig til skolesagerne og hans eget forhold
til rektoren, hvad Werliin hurtigt har kunnet mærke på Collin.
Han har da givet spillet et kort ud, der har virket oprørende på Collin, og
som måske har slået hovedet på sømmet.
Det er ikke sandsynligt, at den over al måde kvindesky Andersen er kørt
frem med fru Meislings forargelige levned i huset og byen. Det har han
næppe turdet, og intetsteds i hans breve omtales dette pinlige forhold og
hendes slet tilslørede forsøg på at forføre Andersen.
Her har Werliin sikkert været uden skrubier, og det må med føje antages,
at han af karsken bælg har udtalt sig herom.
På et eller andet tidspunkt i samtalen, hvor Werliin nok har mærket, at
slaget var halvt vundet, har Collin givet spurgt, hvad man da skulle stille
op med Andersen, hvis han forlod Helsingør.
Her var Collin også kommnet til den rette, og skolemanden Werliin har
selvfølgelig været forberedt på dette spørgsmål, måske endda drøftet det
med Andersen.
Werliin kunne anvise sin ven og studiefælle i København, den dygtige
cand, theol. Chr. Ludvig Müller (1806-51), populært kaldet »den hebraiske
Müller«, senere præst og seminarieforstander, der ville være rede til at
forberede Andersen privat til studentereksamen.11 De penge, Meisling, fik
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for Andersen, kunne denne så leve og blive undervist for i København i
stedet for.
Det slog hovedet på sømmet, og endelig bøjede Collin sig! Han skrev
straks et brev til Meisling, som altså var i byen. Han anførte heri, at han
fandt det gavnligere for Andersen at læse det sidste år privat, hvorfor han
herved tog ham ud af skolen med omgående virkning.12
Hvordan Andersen befandt sig, da Werliin kom ud fra Collin med dette
uventede resultat, kan man forestille sig. I »Levnedsbogen« skrev han: »...
Hvor jeg blev lykkelig! jeg aandede og levede paany! jeg kunde knap sove
om Natten derefter ...«13
Imidlertid var der dog stadig én skanse, der skulle bestiges, inden han
forlod Helsingør. Der skulle meldes fra hos eller tages afsked med Meisling,
hvordan dette nu end kom til at forme sig.
Collin rådede Andersen til hurtigst muligt at tage med dampskibet tilba
ge til Helsingør og der afvente Meislings tilbagekomst og tage pænt og
høfligt afsked med ham.
Andersen, der nok har krympet sig under dette pålæg, forudså »det
kommende Uveir«, men gjorde naturligvis, som Collin ønskede. Nu var der
dog lysning forude.
Påskesøndag sejlede han og Werliin derfor til Helsingør, hvor Andersen
altså indtraf uventet til fru Meislings store overraskelse. Han turde ikke
straks rykke ud med årsagen hertil, for at hun ikke skulle lave en scene, især
da han vidste, at hun i disse dage med længsel ventede månedspengene for
hans underhold for næste måned, som hun altså ikke ville se skyggen af. Af
Collins regnskabsbog fremgår det, at der 14. april opsendtes Andersen »4
Rbd. til Opreise fra Helsingøer«, og at der fremtidig var forudbetalt fire
rbd. for en måneds logis for ham i Vingaardsstræde 131111 I4.
At han kom uventet, mærkede han på anden måde. Fruen sagde spøgen
de til ham, at hun og pigerne havde spist, hvad der var i huset, så han fik
derfor nærmest pålæg om at gå i byen den aften og skaffe sig et måltid mad,
og pigerne fik fri udgangstilladelse for den aften. Andersen, der endnu
overhovedet ikke havde været alene i byen en eneste aften, og nu her af den
liberale frue nærmest fik nattegn og nøglen til porten udleveret, glædede sig
til at besøge en af lærerne og gik fornøjet sin vej.
Kongensgade 12a-b i Helsingør 1980. - Der

hvide marmorplade m. inskription på væggen

er i vore dage ikke meget tilbage af Helsingør

midt mellem de fire vinduer i stueetagen vidner

lærde Skoles oprindelige udseende. Ombygget

om, at her lå byens lærde skole, hvor H.C.

og ændret fere gange såvel ind- som udvendig

Andersen tilbragte sit livs værste år, men hvor

fremstår komplekset, der i dag er i privat eje,

også »Det døende Barn« blev skabt. -

som et vel vedligeholdt gammelt hus. Kun den

Foto: Forfatteren

136

Han var imidlertid ikke nogen natteravn, og han vendte tilbage allerede
ved 22-tiden. Stor var hans overraskelse imidlertid, da han konstaterede, at
den udleverede nøgle ikke passede til porten i Kongensgade. En vægter
hjalp ham, men forgæves. Man ringede på, både hos Meislings og hos
naboerne, men ingen svarede, og Andersen stod på gaden uden en skilling
på lommen. Endelig så han lys i et hus, hvor en af hans skolekammerater
boede, og her fik han lov til at dele seng med denne for natten.15
Næste morgen morede fruen sig kosteligt over hans nattevandring og
forklarede undskyldende, at hun i distraktion var kommet til at give ham
nøglen til brændehuset i stedet for til porten.
Tjenestepigerne vidste dog bedre end den enfoldige unge mand. Ved
forskellige, dulgte hentydninger og vink fik de Andersen oplyst om, at fru
Meisling havde haft sine specielle grunde til at ønske dem alle borte aftenen
før.
Han måtte dog bekvemme sig til at fortælle fruen, at han rejste en af de
nærmeste dage. Hun tog det roligt, blev nærmest ked af det, men hun var
taktiker nok til at ville opretholde facaden til det sidste.
Det skulle i Helsingør ikke hedde sig, at byens rektor i vrede havde
bortvist en elev, så hun foreslog snedigt Andersen, at de sammen spadsere
de lidt på gaderne, så folk kunne se, at de ikke skiltes som uvenner.16
Med spænding ventedes Meisling tilbage om onsdagen. En dag inden
hans ankomst, kom en af Andersens klassekammerater C. Svendsen gående

på gaden forbi skolen. Andersen stod oppe i sit værelse og kiggede ud af
vinduet. Da han fik øje på kammeraten, råbte han ude af sig selv af glæde
ned til denne: »Jeg skal ud af Skolen, jeg skal til Kiøbenhavn!«, og han var
klart så henrykt, at han nær var sprunget ud af vinduet og ned på gaden.17
Onsdag aften ankom rektoren endelig. Han var ledsaget af en ung mand
Hans Chr. Heger (1806-46), en søn af Kamma Rahbeks broder, fhv. skue
spiller ved Det kgl. Teater Stephan Heger (1769-1855), der skulle træde i
Andersens sted i huset.
Idet Andersen hjalp den svære mand ned af vognen, ytrede denne: »Er
De endnu ikke borte? Naar vil De væk?«, hvortil Andersen, der måske
havde ventet en større scene, svarede: »Imorgen med Posten!« De skiltes
uden yderligere ordveksling, og Andersen gik i seng for den sidste nat i
Helsingør.18
Man kunne have ønsket, at han - som en Leonora Christine - var
kommet derfra med manér. Det skete ikke, og den sidste nat i Helsingør har
givet - rent fysisk - været den værste i det forløbne år.
Da Andersen var kommet i seng, kom de to tjenestepiger - den ene efter
den anden - ind til ham og bad om undskyldning, idet de - sikkert efter
ordre - hver tog sin dyne og pude til den nye elev Chr. Heger, så Andersen
til sidst frysende »sank næsten ned paa Sengebunden«.19
Torsdag morgen den 18. april 1827 stod Andersen rejseklædt i bibliote
ket og havde taget afsked med fru Meisling, der syntes bedrøvet.
Meisling kom ind i biblioteket, og Andersen skød hjertet op i livet og
henvendte sig til ham med ordene: »Jeg vil nu sige Dem farvel! og Tak for
alt, hvad godt De har viist mig!«
Meislings svar var kort, men karakteristisk: »Reis De ad Helvede til!«
Så hankede Andersen op i sine fa, fattige ejendele og klatrede op på
postvognen, og medens eleverne, der sikkert har fyldt alle klassernes vindu
er for at overvære den utraditionelle afrejse, vinkede farvel, rullede Ander
sen »bort fra al min Jammer og Elendighed til et nyt Optrin af mit Liv«.20
Det mørkeste, mest triste og nedværdigende år af hans liv lå bag ham.
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IX KAPITEL
SLUTNING

»Ethvert Arbeide, jeg sender ud, er det for mig, som jeg stod paa Retter
stedet! Al Digter Lyksalighed have vi, idet vi skabe, men fra det Øieblik,
Verket er fuldendt, komme Qvaleme; vi ere som Prometeus, det Guddom
melige smeder os just i Lænker!«
(H.C. Andersen i brev t. Henr. Hanck 1838)
Der eksisterer ingen optegnelser om, hvordan den selvbevidste rektor tog
bruddet med den besværlige skoleelev. Meisling har på sin vis sikkert været
lettet over at være blevet den ildelidte elev med de mægtige forbundsfæller
kvit. På den anden side må det have harmet ham, at det jo - alt i alt - var
skoledrengen, der havde vundet slaget og ikke han, den kendte litterat og
Helsingørs rektor. Til gengæld kom altså den unge Heger i huset hos ham,
men han afgik igen fa måneder senere.
Werliins rolle i sagen har næppe kunnet skjules for Meisling, og denne,
der selvfølgelig ikke kunne tolerere en undergiven, der så eklatant havde
modarbejdet sin foresatte og bogstaveligt talt sat ondt for ham hos en af
kongens mest betroede mænd, har sikkert gjort sit til, at Werliin allerede i
juli s.å. forlod skolen. Han tog teologisk attestats med udmærkelse 1829,
disputerede 1838 for den theologiske licentiatgrad og blev derefter præst,
1841 i Hasle ved Aarhus og 1850 i Ferslev på Sjælland. Hans sag med
Meisling kom ham således på intet tidspunkt i vejen.1
Andersen, der nu kunne blæse på Meislings forbud mod at digte, var
lykkelig. »Som Fuglen i Luften var jeg nu i Sjæl og Hjerte, hver Sorg, hver
Grille var glemt, og det lod til, at mit medfødte Lune, der hidtil havde
været inddæmmet, nu brusede næsten for vildt frem«.2 »Levnedsbogen«s
første ord efter afrejsen fra Helsingør røber tydeligt hans nærmest ellevilde
begejstring.
Alt indrettedes nu, så han på den mest økonomiske måde kunne tage sin
eksamen til den berammede tid. Man ruttede ikke med pengene i »Landsfaderen«s dage.
Han indkvarteredes i et lille tagkammer i Vingaardsstræde hos en enke
fru Kirstine Schwartz (1767-1842), enke efter stabskaptajn ved Danske
Livregiment Albrecht Georg Schwartz.3
Hans værelse var kun lille og trangt, men han var ikke godt vant fra
Helsingør, så han har næppe lagt videre mærke til det. Væggene var skrå
under taget, men til gengæld havde han en herlig udsigt. Han kunne se over
hustagene til Holmensgade og slagterboderne, og midt for lå Nicolaj Kirke
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med tårnet, som han kunne se i hele sin længde. Værelset er senere benyttet
som systue af »Magasin du Nord«.
I et skab på væggen opbevarede han sin daglige tørkost, medens han fik
den varme middagsmad på skift hos sine mange venner. Om mandagen hos
Wulffs, tirsdagen hos Collins, og om onsdagen var han hos etatsråd G.H.
Olsen (1760-1829), medlem af Det kgl. Teaters direktion. Om torsdagen
måtte en fru Frederikke Lovise Müffelmann (1786-1835), enke efter pak
husforvalter Müffelmann, holde for [hendes papegøje optræder i eventyret
»Lykkens Kalosker« fra 1838], og fredag var han hos fysikeren, professor
H.C. Ørsted og frue. Lørdag var viet en forvalter ved Den kgl. grønlandske
Handel J. Balling (1773-1829) med familie. Søndagen ønskede han selv
ikke fast besat, men da han den dag oftest alligevel blev inviteret ud, var
den varme mad denne dag oftest alligevel i hus.4
Denne gåen på omgang som gratist fortsatte han stort set med resten af
sit liv, også efter at hans verdensberømmelse var en forlængst fastslået
kendsgerning, et forhold, man nok - selv om han, som en meget spinkel
undskyldning, forblev ungkarl hele livet - kan reflektere lidt over og måske
ikke i hans favør.
Under den unge Ludvig Müllers forstående manuduktion skred Ander
sens forberedelse til artium godt fremad.5
At forberedelserne har været ekstra byrdefulde for Andersen, er klart, for
han ville jo både blæse og have mel i munden. Samtidig med, at han
forberedte sig til sin eksamen, planlagde han også sin debut som forfatter
med »Fodreise« etc.
At han nåede frem til sin eksamen i 1828 samtidig med, at han udfoldede
en digters virksomhed, var nok også at spænde buen vel højt. Efter store
sindsbevægelser, næseblod, besvimelser og præsentation for Oehlenschläger, der det år var rektor, fik Andersen endelig i oktober 1828 sin studente
reksamen med det overraskende resultat, at han havde faet haud (2. karak
ter) i alle fag, hvad studentereksamensprotokollen i Universitetsbiblioteket
tydeligt siger.6
Han var nu student, og en verden lå for hans fødder.
En ung officer drømmer ordentligvis om en feltmarskalstav. Den unge
Andersens ønsker gik ikke i retning af magt eller rigdom. Kunne han bare
Karrikatur af rektor Simon Meisling. -
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nå frem til at blive stillet lige med Shakespeare, Goethe, Scott og Oehlenschläger, var han tilfreds.
Andersen var dog ikke færdig med Meisling, hvad han måske har troet.
Det sjælelige tryk, han modtog hos denne, slæbte han rundt med resten af
livet.
Han mente et par gange i de følgende år bag kulisserne at kunne spore
rektorens indsats. Han traf 1833 i Rom digteren Henrik Hertz (1798-1870),
der fortalte ham om sit venskab med Meisling. Andersen mente herigen
nem at kunne mærke Hertz’ uvilje mod ham i dennes »Gengangerbreve«
(1830), hvor han langede ud efter Andersen. Da »Improvisatoren« i 1835
fik en ublid medfart i »Maanedsskrift« etc., skønnede Andersen, at også her
havde Meisling haft en finger med i spillet.7
Selv skulle de mødes en enkelt gang mere. I julen 1837, hvor Andersen
lige havde udsendt romanen »Kun en Spillemand«, opdagede de hinanden,
gående på hver sit fortov i Bredgade i København. Meisling tog initiativet,
skråede over gaden til Andersen og sagde, at det var ham magtpåliggende
at fortælle Andersen, at han ikke havde været god mod ham i skolen, og at
han fuldstændig havde fejlbedømt ham. Det gjorde ham ondt, og han
erkendte, at Andersen stod højt hævet over ham selv. Han bad Andersen
tilgive ham hans hårdhed og sagde om sig selv: »Æren er Deres, Skammen
er min!«, hvorpå de skiltes.8
Andersen indrømmede i et brev til Ingemann, at rektorens henvendelse
rørte ham, og den var jo da også en fattig oprejsning for al den uret, han
havde lidt. Han har fuldt ud kunnet vurdere, hvad henvendelsen - som
Meisling jo ikke havde været nødt til - har kostet rektoren inderst inde.
Den slettede dog på ingen måde minderne fra Slagelse og især Helsingør.
Om dagen slap han vel for rektoren, men lige til Andersens sidste leveår
kunne han forfølge ham i drømme: Fx:

28. Oktober 1867:
Sov uroligt; fæle Drømme, var trykket af Meisling og afhængig
af Collin, baade af den gamle og Eduard, i Uro for hvad de
vilde sige fordi jeg havde forladt Meisling. Det er dog mærke
ligt hvorledes dette Tryk og denne Afhængighed kan stikke
endnu i Blodet og Tanken; jeg har været ret trælknuget...«
4. Juni 1870:
»Sovet daarligt inat. Igaar var min Drøm igjen om Afhængig
hed; jeg løb fra Meisling, var ængstelig for gamle Collin, da
man var utilfreds med mig i den nye Skole. At jeg endnu kunde
have saadanne Drømme! Hvor har jeg dog været trykket i
Ungdomstid!«9
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30. Juli 1874:
»... havde en flau Drøm om Meisling ... hvor jeg stod forknyt og
keitet«.10
I en af disse tragi-komiske drømme, hvor Meisling forfulgte Andersen, var
rektoren dog nu blevet så høflig, at han tiltalte Andersen med »hr.
etatsråd!«
Med Meisling selv tog det en tragisk ende. Han gjorde sig efterhånden
fuldstændig umulig i Helsingør, elevantallet gik år for år ned, han blev
nærmest forhadt blandt byens borgere, og i 1839 afgik han som leder af
Helsingør lærde Skole, der på det tidspunkt havde tre - 3! - elever.
Skønt han kun var 52 år, havde ingen længere brug for ham, og i de 17
år, han endnu levede i København, var han nærmest at ligne med en ensom
original, der endte sit forspildte liv den 8. april 1856. Hans kone forlod ham
nogle år før, og Andersen mødte hende engang på gaden i København.
Hun fortalte da åbent om den tyranniske ægtemand og sit ulykkelige ægte
skab. »... Nu havde hun sin Frihed og var paa en lille Udflugt til Køben
havn og boede alene paa Gæstgivergaarden »De tre Ruller« paa Vesterga
de, hvis Andersen skulle have Lyst til at aflægge hende en øm Visit«.
Andersen betakkede sig for tilbudet og så hende aldrig senere.11
Det ville så utvivlsomt være forståeligt, om Andersen senere omfattede
den by ved Øresund, hvor han sjæleligt var ved at gå til grunde, med had
og afsky og så vidt muligt undgik den.
Dette blev imidlertid ikke tilfældet.
Om end det er ubestrideligt, og han altid selv fremhævede, at han i
Helsingør havde oplevet meget ondt, så glemte digteren i ham aldrig de
mægtige indtryk og inspirationer, byen og dens omegn havde indgivet ham
under opholdet. Kronborg, havnen, Marienlyst, de maleriske gader med de
gamle, fornemme ejendomme, skovene omkring byen, Øresund med den
mægtige trafik, det internationale, brogede folkeliv o.s.v., altsammen var
det varige kvaliteter, der var med til at øge hans inspiration, hvad hans
stile, de mange breve og senere en lang række af digterværkerne da også
vidner om.
Han bevarede stor kærlighed til Helsingør, og gentagne gange senere i
livet kom han til byen, var gæst hos bl.a. kommandanten på Kronborg,
besøgte gamle venner og fremfor alt Edvard og Henriette Collin, der om
sommeren »lå på landet« i Hellebæk, en lokalitet, han i øvrigt ikke brød sig
om, da det efter hans hypokondre mening blæste og trak for meget derude
ved det åbne hav omkring Aalsgaarde.
I 1845 digtede han eventyret »Holger Danske«, der er et af de produkter,
der jo har tydelige spor tilbage til hans tid i Helsingør.
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Den lokale avis var altid nøjeregnende med at meddele, når Andersen
var i Helsingør. Fx allerede den 23. juni 1837, da Meisling lå i krig med
bystyret: »I disse Dage har Digteren H.C. Andersen gjæstet vor Bye, og der
fornyet Erindringer fra den Tid, der gik forud for hans nuværende Navn
kundighed i den æsthetiske Verden. Herfra agter Digteren at besøge adskil
lige interessante Egne i Sverrig«.12
Hvor havde ikke de forløbne ti år revolutioneret og forrykket rektorens
og skoledrengens tilværelse?
Det skal ikke skjules, at han ved siden af sin fortsatte kærlighed til
Helsingør i sit indre som gløder i asken altid erindrede sig året i Helsingør
lærde Skole.
Helt frem til juni 1870 ligger der et brev til vennen, komponisten J.P.E.
Hartmann (1805-1900), hvori han bittert beklager sig over forfølgelserne i
Meislings hus.13
Andersens sind var alle dage yderst forsonligt, hvilket alle hans senere
modstandere - endog den kølige, afmålte fru Heiberg - stedse beredvilligt
indrømmede, og denne forsonlighed, som han også blev berømt for i sin
digtning, kom smukt til udtryk - oven i købet i en drøm - få måneder før sin
død den 4. august 1875, da han lå syg og elendig af Bronchitis og slimhoste:

»Morphinen maa have virket stærkt, jeg havde deilige Drøm
me og især en behagelig hvor jeg flink og freidig var til Examen
og Meisling traadte ind og jeg erklærede, at han maatte ikke
høre mig blive examineret thi da vilde jeg føle mig saa trykket,
at jeg svarede dumt, som jeg da ogsaa gjorde; lidt efter spadse
rede jeg med Meisling, han kom med sin Slags Humeur, jeg
følte mig freidig og frisk, vi kom snart i Tale om Kunst og alt
smukt og bleve tilsidst særdeles Venner, han syntes at vurdere
mig og jeg ham. Da jeg vaagnede, var jeg ganske glad ved den
forsonende Drøm«.14
Ethvert menneske har dog sin yderste grænse for sit mål af forsonlighed,
således også Andersen.
Da en kreds af litterater i København efter Meislings død ønskede at
mindes hans indsats i litteraturens tjeneste ved at skillinge sammen til en
gravsten over ham, henvendte man sig også til professor H.C. Andersen om
et bidrag.
Hertil svarede Andersen dog stilfærdigt, men beslutsomt nej!15
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X KAPITEL

EFTERSKRIFT
»Et lille Land er jeg fordømt til at skrive for og hvor mange erkjende
mig? Det er at være et Orangetræ i en Mose, Bonden troer det er sure
Æbler, lædsker sin Tørst og lader det staae og raadne!«
(H.C. Andersen i brev t. Henr. Wulff 17. juli 1836)

Tilbage efter læsningen af denne bog står for den læser, der - såvel detalje
ret som kun i store træk - kender resten af Andersens levnedsforløb nok en
række spørgsmål, som er forblevet ubesvarede, og givet fortsat vil være det,
trods en her afsluttende fantasi over nogle af de skildrede problemer. At
forsøge at give éntydige svar på en del af disse nærmest gordiske knuder vil
vær forbundet med rene gisninger, der måske er et vist psykologisk, men
næppe historisk belæg for.
Den morale, der som en gylden tråd går gennem størsteparten af Ander
sens forfatterskab, og som var hans redningsplanke - ikke mindst i Helsingørperioden - var den, at der er en kærlig Gud, der fører alt til det bedste. En
naiv, ofte næsten fatalistisk gudstro, der halvvejs tangerer den muslimske:
Hvad der skal ske, det sker!
Hans forsonlighed gjaldt normalt alle venner som Render. Et sjældent
smukt monument herover rejste han senere i fortællingen om jødepigen
Sara, som gribes af evangeliet, drages mod kristendommen, men ikke kan
gå over til den på grund af hendes respekt for et løfte til hendes afdøde
moder. Smukkere end Andersen skildrer det i denne fortælling kan forson
lighed i Mesterens ånd næppe udtrykkes. »Dømmer ikke, så skulle I ikke
dømmes!« Det berømte Skriftens ord møder vi gang på gang i hans senere
værker, og når han forkynder dette budskab, far hans røst en særlig varme.
Vi tænker her blot på slutningen i eventyret om moderen »Hun duede
ikke«.
Ud fra sit mangeårige kendskab til Andersen skrev efter hans død ung
domsvennen Edvard Collin: »En smuk Side af Andersens Charakteer var
hans Retfærdigheds-Følelse; jeg har havt mange Beviser paa, hvorledes han
bestræbte sig for at fjerne personlige Antipathier og danne sig en retfærdig
Dom; ja jeg kan sige, han kæmpede derfor«.
Et smukt udslag af denne retfærdigheds- og forsonlighedsfølelse er hans
fremstilling af Meisling i de udgivne selvbiografier, der var beregnet til at
læses af offentligheden, hvad brevene og dagbogsoptegnelserne jo ikke var.
Intet menneske i Andersens liv havde været ham så hård og ond, og allige
vel er der hos ham ikke antydning af had, ja, endog så at sige intet nedsæt145

tende udtryk. Han nøjedes med at meddele realiteterne, rektorens handlin
ger, så måtte andre dømme.
En række interessante hypoteser om Meisling og frues indvirkning på
ham kan utvivlsomt opstilles. Fx er det vel besnærende at antage, at rekto
ren - der brutalt nedgjorde Andersens digterarbejder og karakteriserede
dem som det pure nonsens og skaberi - i virkeligheden har været så habil
litterat, at han har kunnet regne med den mulighed, at Andersen kunne
blive en digter af format.
Hvis man på baggrund af kendskabet til livet i Helsingør lærde Skole
havde spurgt Meisling, efter hvilke principper han underviste, ville han
givet stolt og selvbevidst have svaret, at hans hensigt var ved strenghed at
fremtvinge flid og dannelse hos eleverne eller - som Meisling selv skrev til
Collin
»Tiden til Demission nærmer sig efterhaanden og - Alvor, men
kun Alvor maa i den anledning forøges«, og med disse ord har han faktisk
dømt sig selv som pædagog. Disciplin og respekt både opad og nedad er
gode støttepiller i enhver skole, men alle elever er som bekendt ikke skåret
over samme læst, og ligesom alvorlig, bestemt formanen kan være påkrævet
ét sted, kan et vindende, imødekommende væsen måske ændre en ganske
anden elevs indsats.
Det er evident, at hans evner som pædagog i en skole, selv datidens uden
forældreråd, samarbejdsudvalg m.m., der i vore dage måske i nogen ret
ning kan være med til at nedsætte eller sinke den faglige effekt, var ringe.
Måske havde hans principper ligefrem passet bedre ude på rekrutskolen på
Kronborg, hvor på denne tid under den militære konges regime ubetinget,
loyal underkastelse og blind lydighed var de bærende søjler i hæren i en
skikkelse, hvor de ikke hører hjemme i vore dage.
Hvor meget fru Meisling har betydet for hans senere nærmest paniske
angst for kvinder, når det ikke lige gjaldt en uforpligtende snak i en sofa i et
selskab, er svær at lodde.
Det er ikke til at måle og vurdere, men at han p.g.a. hende har faet næret
den uerfarne ynglings angst og usikkerhed for modne, aggressive kvindety
per, er højst tænkeligt. Han tænkte givet på hende, da han i 1835 i »Impro
visatoren« indlagde den sydlandske, varmblodige Santa, der havde stor lyst
til romanens hovedperson, den vege, sky Antonio, som i virkeligheden er
Andersen selv.
Pragtfuld og meget oplysende i så henseende er hans eget dagbogsnotat,
fra da han var en moden, berømt digter. En dag indfandt der sig i hans
hjem en dame for at tale med ham. Inde i stuen smed hun sig bogstaveligt
talt på sofaen og udtrykte lidenskabeligt indbydende, at hun elskede ham!
Andersen blev vildt forvirret og kunne i sin forfjamskelse kun finde på at
sige noget om, hvad hendes moder ikke ville tænke om hende! Han tilkaldte
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febrilsk husholdersken og tjenestepigen, og med disse hjælpetropper fik han
endelig damen ud igen.
For at gøre det latterlige endnu mere umandigt, skyndte han sig hen til
nogle bekendte og meddelte stakåndet: »Jeg har haft et Fruentimmer hos
mig!« Da man gik ham nærmere på klingen, rykkede han ud med historien,
blev selvfølgelig til grin, og historien er givet gået hele bekendtskabskredsen
rundt.
Måske har fru Meislings tilnærmelser ligefrem stået i hans tanker, da
han i 1841 digtede »Svinedrengen«. Her mildner og afsvækker han det
normale - af sømmeligheds- eller blufærdighedshensyn - idet han lader et,
både i litteraturen og det virkelige liv, natligt besøg i prinsessens seng
erstatte af de kendte 100 kys! Det var for ham og hans små læsere vel også
mere poetisk.
Man kan også filosofere over, hvorfra Jonas Collin erhvervede sin tilsy
neladende faste, trygge overbevisning om, at Andersen var alle de ofre af
tid, kraft og penge værd, som blev givet ud på ham.
Skønt han selv var næsten permanent overbebyrdet med arbejde, havde
han alligevel tid til den mærkelige, ikke for dygtige skoleelev med de tårn
høje ambitioner.
Han, den strenge, nøgterne, kloge, man kan nok sige tørre, højtstående
embedsmand, uselviske, på sin vis beskedne, strengt saglige, en fjende af alt
sentimentalt, uafbalanceret væsen, hvorfra fik denne mand sin varme sym
pati for den mere end excentriske, unge digterspire, som i alt væsentligt var
hans polare modsætning?
Ingen kan sige det. Der findes intet bevaret, som kan antyde, at han i den
besynderlige figur anede det store geni. Collin interesserede sig aldrig over
drevent for Andersen som geni betragtet, og da verdensberømmelsen kom
til ham i slutningen af 1840’erne, lod den Collin nærmest ligegyldig.
Den egentlige årsag har utvivlsomt været noget luftigt, udefinerbart, der
må tilskrives det personlige livs uoptrævlelige mysterier. Kanhænde det har
været en dyb følelse af, at en menneskelig sjæl, en egenartet kraft, som han
havde det timelige ansvar for, var ved at fordærves og gå til grunde i Hel
singør i nød og elendighed.
Det skal understreges og fremhæves til Andersens ære, at han hele livet
var fuldt ud på det rene med sine enorme ambitioner og sin overfølsomme,
farlige nærtagenhed samt umiskendelige anlæg for selvpineri over virkelige
eller indbildte forurettelser.
Allerede 1846 skrev han - gentaget i 1855 »Jeg havde et eget Talent til
at svæle ved Livets Skyggesider, opsøge det Bittre og just smage derpaa,
ganske udsøgt vidste jeg at pine mig selv«.
»At digte er at holde dommedag over sig selv!« siger Henrik Ibsen. Få
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har vel i den grad holdt dommedag over sig selv som H.C. Andersen.
Ganske som han på konfirmationsdagen måtte gå i rette med sig selv, da
han greb sig i at tænke mere på støvlerne end på det himmelske, således har
han til stadighed herset med sig selv. Når resultatet ikke stod i det rette
forhold til anstrengelserne, kan man atter heri se en slags bekræftelse på
hans naturs barnlighed, så sandt evnen til at holde igen overfor stemninger
og følelser, indskydelser og tilskyndelser, drifter og lidenskaber er særken
det for den modne mand, da det forudsætter et sikkert herredømme over
viljen. Det var netop heri, Andersen havde sin mest fremtrædende brist.
Det er uafviseligt, at de fattige barneår og opvæksten i Odense og senere
de tre mere end ludfattige vagabondår i København som digter placerede
ham i en ubehagelig særstilling. Medens de fleste guldalderdigtere under
vore himmelstrøg kom fra pæne, agtværdige hjem og trygge præstegårde,
var Andersen ene om sin proletarherkomst, »Sumpplanten fra Dybet«, som
han engang kaldte sig i et brev. Han kendte - ligesom den senere ven
Charles Dickens - indgående til og havde oplevet livsformer og miljøer, de
andre digtere kun kendte fra litteraturens imaginære rige.
Som et usynligt Kainsmærke bar han hele livet, selv som verdensberømt,
højt dekoreret digter, om på sin fattige herkomst og var aldrig sikker på selv i det, man vil betegne som kultiverede kredse - ikke at fa serveret slet
skjulte hentydninger til det fattige skomagerhjem i Odense og den mang
lende akademiske uddannelse.
Det måtte derfor nødvendigvis forme sig sådan, at hvert nådigt blik,
hvert fyrsteligt håndtryk, hver ærefuld invitation og hver tildelt dekoration
omhyggeligt førtes til protokols og glædestrålende meddeltes vennerne.
Den kvinde- og hjemløse digter havde hele livet et umætteligt behov for
Den aldrende, verdensberømte eventyrdigter,

tilstedeværelse. Selv foretrak han, efterhånden

fotograferet 1866 i København. - Lige fra fo

som den fotografiske teknik vandt frem, denne

tografiets fremkomst omkring 1850 elskede

mekaniske form for portrætter, og allerede ved

Andersen at lade sig fotografere, helst i profil,

det første møde med Daguerres opfindelse ca.

hvor han mente, han tog sig bedst ud. Han kom

1840følte han sig dybt betaget. Under billed-

mærkværdigvis aldrig i forbindelse med tidens

feltet er i litografi faksimileret med Andersens

berømte, danske portrætmalere, fx Eckersberg,

håndskrift:

Købke, Constantin Hansen eller Marstrand,

- Vort Jordlivs Stjerneskud

og det blev kun mindre fremtrædende kuntnere,

Er, fra en Moders Hjerte

som mere tilfældigt og med snævrere formål

At flyve op til Gud.

skænkede eftertiden portrætfremstillinger af
H.C. Andersen

ham. Den store digter havde heller ikke sans

for bildende kunsts evige værdier, og beklage

Visitkortfoto på Frederiksborg Slot.

danske

Foto: Det kgl. Biblioteks Kort- og Billedsam

kunstnere ikke blik for den enestående models

ling

ligvis havde samtidens betydelige,
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venlighed, erkendelse og ros. Når han fra udlandet i sine talrige breve
rapporterede hjem om al den virak, der ombølgede ham, glemte han aldrig,
at han - de europæiske fyrstehuses »kæledægge« og de danske herregårdes
»vandrepokal« - var en fordrukken vaskerkones og mislykket skomagers
søn.
Den yngre skolekammerat Ole Lund, der næppe var Andersen særlig
velstemt, huskede ham senere fra Helsingørtiden og skrev: »... Andersen
havde ikke den Evne at vinde deltagende Venner mellem Klassekammera
terne. Dertil bidrog vistnok meget, at han var meget ældre end dem, men
meest bidrog dertil hans kolossale Forfængelighed, der maatte virke frastø
dende; thi det vil næppe kunne nægtes af Nogen, der er uhildet, at han var
den incarnerede Forfængelighed fra Isse til Fodsaal lige fra hans tidligste
Dage, og at han altid drømte om og pukkede paa en Storhed, som han
endnu ikke havde opnaaet«.
Udtalelsen falder godt i tråd med en tilsvarende i et brev fra oberst
Høegh-Guldberg: »... Kæmp mod den frygtelige Modstander, De har i den
grænseløse Forfængelighed, jeg kjendte hos noget Menneske!«
Andersen var på sin vis et moderne, kompliceret menneske, der døjede
under sin stærkt udviklede realitetssans. Den politiske og sociale virkelig
hed stod kompakt hans eventyrdigtning midt imod, den eventyrdigtning,
hvor grænsen mellem den empirisk givne verden og poesiens og det overna
turliges domæne momentant er ophævet, og hvor han fandt sit blivende
ståsted som digter.
Derfor kredsede han bestandig om de ensomme og udstødtes problemer,
og det er en af årsagerne til hans synlige forkærlighed for fx zigøjnere,
tatere, jøder og undertrykte minoriteter. Han lignede trods alt Hoffmann
derved, at han havde »zu viel Wircklichkeit«, og han erfarede med smerte
lig sikkerhed modsætningen mellem kunstner og etableret borgerskab.
Eventyret kom til ham som en mulighed for at undslippe den sociale ver
dens tryk, men eventyret ophæver næppe virkeligheden, tværtimod kan
man sige, at eventyret potenserer menneskets lidelse og kamp, hvad han
fuldt ud kom til at sande.
Hans oftest hyggelige eventyr og historier er ikke altid litteratur for børn.
Man kan således blot erindre den dystre fortælling »Reisekammeraten«
(1835) og især »Skyggen« (1847). I sidstnævnte, der foregår i et sommer
varmt Napoli og nok skal have den kølige, ofte uforstående ven Edvard
Collin til hovedfigur, skildrer Andersen med kras realisme magtpsykologi
af højeste karat. »Skyggen« er givet en af Andersens mest dæmoniske figu
rer, den docerer brutalt kynisme og opportunisme uden at blues. Vi belæres
klart om, at denne verdens visdom består i rå, livskraftig selvhævdelse. Her
er det overmenneskets livssyn, der prædikes. I »Skyggen« er der ikke gnist
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tilbage af Andersens folkelige og naivt romantiske tro på, at det gode
menneske ikke har noget at frygte, og at der er en kærlig Gud, der leder alt
til det bedste. Det er i virkeligheden herrefolksmentalitetens menneske
fjendske evangelium, »Skyggen« nådeløst forkynder. Med dette eventyr
viser Andersen, at der var dybe, natsorte og uudforskede kløfter i hans
ellers følsomme sjæl, måske skabt eller uddybet i det Meislingske helvede.
Hans evige, dybt forankrede rejselyst, som han sikkert første gang i sit liv
fik antændt på rejsen fra Slagelse til Helsingør og næret ved fodturene i
Nordsjælland og det brogede, internationale folkeliv i Helsingør, bragte
ham, både personligt, men også i eventyrene til mange afjordens egne.
I rum spændte de fra klodens arktiske egne i nord (»Snedronningen«,
»Ved det yderste Hav«) til de vildes land i syd (»Loppen og Professoren«),
fra Kinesiens endeløse, uudforskede rige i øst (»Nattergalen«) og til de
store, amerikanske mahogniskove i vest (»Paradisets Have«). »En Rose fra
Homers Grav« henlagde han til Lilleasien, »Dynd-Kongens Datter« har
rod i Ægypten, medens »En historie fra Klitterne« delvis foregår i Spanien.
Det barske, bjergrige Grækenland er skuepladsen i »Venskabs-Pagten«,
Italien i »Lykkens Kalosker« (6. historie), Schweiz i »lisjomfruen«, Tysk
land i »Under Piletræet« og »Pebersvendens Nathue« og Sverige i »Den
stumme Bog«.
Han har også hentet sine historier ud af jordens forskelligste vækster
(»Hørren«), øst dem op fra det rindende vand (»Den lille Havfrue«) og det
stillestående vand (»Vanddraaben«), fanget en solstråle (»Solskins-Histo
rier«) og er gået ind i menneskevrimlen (»Dryaden«). Både om stoppenå
len og flipperne, legetøjet, portnøglen og gadelygten, sommerfuglen og
blækhuset, loppen og tepotten har han fortalt historier, som gør hans even
tyrdigtning til en snurrende, surrende verden med utallige reflekser fra de
mest forskellige miljøer.
Den lille digtart har han suverænt udvidet fra en provins til et univers.
Med hans egne ord:
»Eventyr-Digtningen er Poesiens meest vidt udstrakte Rige, der naaer
fra Oldtids blodrygende Grave til den fromme, barnlige Legendes Billed
bog, optager i sig Folke-Digtningen og Kunst-Digtningen, det er mig Re
præsentanten for al Poesie, og den, som mægter det, maa heri kunne lægge
ind det Tragiske, det Komiske, det Naive, Ironien og Humoret, og har her
baade den lyriske Streng, det Barnligtfortællende og Naturbeskriverens
Sprog til sin Tjeneste«.
Hovedparten af eventyrene er selvfølgelig henlagt til Danmark, hvis na
tur de afmaler i alle afskygninger og på alle årstider. Dog dvæles især ved
højsommeren på de danske øer. Fx tegnes i indledningen til »Den grimme
Ælling« det klassiske, danske sommerlandskab, når dette er smukkest.
10*
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Når Andersen som ældre mand så sig tilbage, fandt han, at han af
naturen oprindelig havde været bestemt til at være humorist, men at denne
evne var blevet væsentligt hæmmet ved det sjælelige tryk, han var blevet
udsat for af sine omgivelser, der havde ledet »en bitter eller sygelig Tone
heri, saa at det [det humoristiske element] ikke frit og roligt som Dickens
har kunnet aabenbare det ...«
Man tør formode, at han har tænkt på bl.a. Meisling, men uden mod
gangens bitre inspirationskilde var eventyrerne og de andre smukke digt
ninge næppe nogensinde sprunget frem af skomagersønnens pen.
I den smukke, inderlige digtning »En Digters sidste Sang«, der mærk
værdigvis ikke er skrevet i hans alderdom, henvender Andersen sig tillids
fuldt og afklaret til selve Døden. Han beder den roligt løfte ham bort til
Andens store lande. Den dårlige skoleelev har en god samvittighed. Han
gik trøstigt den vej, Gud bød ham ... Den var stenet og hård, men den førte
ham til eventyrets paradishave, som lå forvaret dybt i hans egen sjæl.
Derinde fornam han symbolerne for de åndens uforgængelige kræfter, der
virker i alt liv og former al sand kunst.
Fru Henriette Wulff kom begribeligvis aldrig til at opleve Andersens
festlige 70-års fødselsdag, da hun døde i 1836.
Havde hun gjort det, ville hun bl.a. have hørt, at Andersen som konfe
rensråd i privataudiens hos Christian den Niende modtog kommandørkor
set af Dannebrogordenen og fra Tyskland fik tilsendt højeste grad af den
Sachsen-Weimarske Hvide Falks Orden, bare for at nævne et par af hans
mange udmærkelser i litteraturens tjeneste.
Men hvad der måske ville have frapperet hende mest, om hun da huske
de sine egne breve til ham i Helsingør, var nok, at hun i det ansete Londonblad »Evening News« kunne læse en til den danske eventyrdigter rettet
fornem lykønskningsartikel, hvori hans navn nævnedes i samme åndedræt
som Homer og Shakespeare!
Den sælsomme skoledreng med de kejtede manerer og den elendige bog
stavering nåede alligevel sit mål!
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Noter til I KAPITEL: »DRØMMEN OM EN DIGTERKRANS«:
1. MEE, 29 ff- Levnedsbogen, 49 fT- MLE, I, 51 fT.
2. MEE, 29 fT- Levnedsbogen, 53 fT- MLE, I, 54 IT- Endvidere har H. Topsøe-Jensen v.
sine studier bidraget kraftigt t. kendskabet t. A liv - A&C, VII IT.
3. MEE, 44 f- Levnedsbogen, 88 f- MLE, I, 73 ff- A&C, VII IT
4. MEE, 44 IT- Levnedsbogen, 89 ff- MLE, I, 73 ff- A&C, VII ff.
5. Smsts.
6. Grønbech, 41 ff- A&C, XV ff.
7. Smsts.
8. A&C, XVI f.
9. MEE, 45 ff- Levnedsbogen, 92 f - MLE, I, 76 ff.
10. Dansk bio. Lex, I, 344 - BJC, III, 343 ff.
11. A&C, 451 ff- Hedegaard - MLE, I - BEC, pletvis nærmest overalt i de anf. fremstil.
12. MEE, 49 f- Levnedsbogen, 95 f- MLE, I, 79 f- Dagbøger, I, XXXI - Helweg, 52 ff
13. A&C, XVI - Olrik, 124 ff- Book, 67.

Noter til II KAPITEL: »FRA SLAGELSE TIL HELSINGØR«:
1. BFN, 90 - SS, XIII, 124 - Høeg, 52 ff.
2. A har selv udførligt skildret skolegangen i MEE, 50 f, Levnedsbogen, 96 ff, MLE, I, 83 ffEn specialstudie over hele skolegangen er Galster. En særlig facet af A ungdomsliv er beh.
i Chr. Svanholms theolog. disp. »H.C. Andersens Ungdoms-Tro« (Trondheim 1952). I
»Studier«, 42 ff er optaget H. Topsøe-Jensens opp. indlæg v. forsvaret - Høeg, 52 ff.
3. M biografi er skildret hos Galster (»Vita«), 79 ff- Endvidere har A selv givet karakteristik
af ham i Levnedsbogen, 111 ff og MLE, I, 94 ff- Høeg, 53 ff.
4. Galster, 79 ff- Høeg, 48 ff- Dansk bio. Lex, II, 514
5. Smsts.
6. Smsts. 85 ff - Høeg, 48 ff.
7. Smsts.
8. Smsts. samt Levnedsbogen, 123 ff.
9. Galster, 91.
10. Levnedsbogen, 131 f.
11. Kilderne er primært Dagbøger, I, 1 ff, Levnedsbogen, 95 ff, MLE, I, 79 ff samt BJC, I, 1 ff.
12. Levnedsbogen, 112 ff.
13. Smsts., 101 f.
14. Smsts., 102.
15. Smsts., 104 - Dagbøger, I, 17.
16. Dagbøger, I, 20 - Helweg, 181 ff.
17. Levnedsbogen, 112 - Dagbøger, I, 24 ff.
18. Levnedsbogen, 112 ff.
19. Smsts., 114.
20. BFN, 13 - SS, XII, 3 f- Chr. Svanholm: »H.C. Andersens Ungdoms-Tro«, tr. Studier, 42
ff.
21. Levnedsbogen, 126 ff.
22. Smsts., 127 ff.
23. Smsts., 127 ff.
24. Smsts. - Helweg, 92 ff.
15. Smsts.
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26. A t. J. Col. 7/5 og 9/5 26, tr. BJC, I, 46 ff- MEE, 53
27. A&C, 49 f- Col. svar på A brev aï US er nu tabt, jf. BJC, III, 15 f- Levnedsbogen, 147 MEE, 53
28. Hedegaard, 190 ff- Helweg, 57 ff

Noter til III KAPITEL: »I HELSINGØR«:
1. Primærkilderne t. rejsens forløb er: A t. J. Col. 27/5 26, tr. BJC, I, 51 ff- A t. Ingemann
8/6 26, tr. BfA, I, 7 ff- »Fragment af en Reise fra Roskilde til Helsingøer«, tr. »Nyeste
Skilderie af Kjøbenhavn«, 23. årg., nr. 52 for 1/7 26.
2. Smsts.
3. Smsts.
4. A t. J. Col, 27/5 26, tr. BfA, I, 7 ff.
5. Smsts. samt A t. Ingemann 8/6 26, tr. BfA, I, 7 ff.
6. A t. J. Col. 27/5 26, tr. BJC, I, 51 ff- A t. Ingemann 8/6 26, tr. BfA, I, 7 ff- Levnedsbogen,
148 ff.
7. Smsts. - Lau. Pedersen, I, 143 ffog 152 ff.
8. Hist, huse i Helsingør 1973, 66 (1973) - Pers, studier i den nuv. ejendom samt drøftelser
m. arkivar Kenno Pedersen, Hel. byhist. Ark.
9. Er delvis tr. Galster, 41 ff- Lau. Pedersen, I, 434 ff- Korrektivet er af tvivlsom vidnevær
di. Lund stod sig godt m. M, kom i nogen grad priv. sammen m. ham og var tydeligt meget
forbeholdent indstil, overfor A person.
10. Smsts.
11. Smsts.
12. A t. J. Col. 27/5 26, tr. BJC, I, 51 ff- Levnedsbogen, 150 f.
13. Div. breve, skolestile og Levnedsbogen, 150 ff
14. A t. J. Col. 27/5 [skal være 28/5] 26, tr. BJC, I, nr. 26, 51 ff.
15. Smsts.
16. Smsts. samt A. t. Ingemann 8/6 26, tr. BfA, I, 7 ff.
17. Smsts.
18. Levnedsbogen, 51 ff.
19. Se brevudgaverne i bibi.
20. Br. er tr. i bladet, 23. årg., nr. 52 for 1/7 26 - BFN, 10.
21. A. t. J. Col. 7/7 26, tr. BJC, I, 58 ff- Optrykt i Berl. Tid. julenr. 26/12 1926, 4.
22. Levnedsbogen, 151.
23. A t. J. Col. 2/7 26, tr. BJC, I, 54 ff.
24. Smsts. - Se endv. kap. VI.

Noter til IV KAPITEL: »LIVET I HELSINGØR«:
1. Hovedværket t. Helsingør bys hist, er Lau. Pedersen, I og II, Galschiøt samt Hist, huse i
Helsingør.
2. Levnedsbogen, 96.
3. Lau. Pedersen, II, 369 - Wandel - De røde Fjer, I-II - Lindvald, 99 ff.
4. De røde Fjer, I, 181 ffog II, 252 ff & Lindvald, 99 ff.
5. Galschiøt, 18 - Henningsen, 131 ff- Lau. Pedersen, II, 273 ff.
6. Lau. Pedersen, II, 370 f.
7. Smsts., I, 189.
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Smsts.
Smsts.
Henningsen, 23 f.
Lau. Pedersen, 372 ff- Galschiøt, 113 ff- Henningsen, 84 ff.
Galschiøt, 113 f- Arnholtz, 85 ff.
Arnholtz - E.O.A. Hedegaard: »Helsingør Garnison gennem Tiderne«, manus i forf. eje.
Henningsen, 75 ff - De danske Stræder og Øresundstolden, 47 ff, udg. af Marinehist.
Selskab (1958) - I 1826 var vagtskibet briggen »Falster« og i 27 briggen »Møen«, jf. De
danske Stræder etc.
15. Arnholtz, 103 ff.
16. »Reglement for det bogerlige Artillerie-Corps i Helsingøer« (1804) - Galschiøt, 296 ff.
17. SS, XIII, 392 ff- BFN, 151 f- Buket, 124 ff.
18. Elisabeth Hude: »Rom - en Verden fuld afSkatte«, tr. Anderseniana, 2. rk., bd. VI, 2, 114
ff (1967).
19. Hist, huse, 63 - Lau. Pedersen, I, 138 ff, 152 ff og 251 ff.
20. Medd. fra Byhist. Ark., Helsingør.
21. Hist, huse, 66 - Brand tax. prot. for 1827, Landsark. f. Sjæll.
22. Smsts.
23. Smsts.
24. Smsts.
25. Smsts.
26. Levnedsbogen, 151.
27. Smsts., 152 og 270.
28. Smsts., 31 f samt MLE, I, 70 - A t. J. Col. 2/7 26, tr. BJC, I, 54 ff.
29. Smsts., 153 f samt A t. J. Col. 2/7 26, tr. BJC, I, 54 ff.
30. A t. J. Col. 2/7 26, tr. BJC, I, 54 ff.
31. Smsts. - Galster, 56 f.
32. Smsts. samt II, 17 - A t. Ingemann 8/6 26, tr. BfA, I, 12 f.
33. Smsts. - Om bdr. Fouroux’ beriderselskab, der juli 26 første gang gæstede Kbh., se Ejler
Nystrøm: »Offentlige Forlystelser i Frederik den Sjettes Tid«, I, 125 og 204 ff (1910).
34. A t. J. Col. 2/7 26, tr. BJC, I, 58.
35. Galster, 47 f.
36. Opholdet hos Wulffs er skildret.flere steder i Levnedsbogen, 167 - A t. J. Col. 27/7 26, tr.
BJC, I, 60 fog III, 18 - A t. Ingemann 4/8 26, tr. BfA, I, 14 ff.
37. Dagbøger, XI, 158 - Georg Nygaard: »H.C. Andersen og København« 27 (1938).
38. A t. Ingemann 4/8 26, tr. BfA, I, 15 f.
39. Smsts. - Digtet tryktes 1. gang i »Kjøbenhavns flyvende Post«. 17/8 27 og derefter i
»Digte« 1830, jf. BFN, 21 og 25.
40. SS, XII, 49 f- BFN, 19.
41. BJC, III, 18 - Oplys, fra Handels- og Søfartsmus., Kronborg.
42. A t. J. Col. 27/7 26, tr. BJC, I, 60 f samt III, 18 - A t. Ingemann 4/8 26, tr. BfA, I, 14 ff.
43. Levnedsbogen, 154 f.
44. Smsts., 155 ff.
45. Smsts., 130 f.
46. Smsts., 156 - Galster, 50 og 109 ff.
47. Galster, 109 ffog 117 - Dagbøger, XI, 674.
48. Levnedsbogen, 156 ff.
49. Dagbøger, VI - Hedegaard, 92 ff og 219 ff- Helweg, 48 ff.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Noter til V KAPITEL: »SKOLESTILENE«:
1. Foruden Svanholm har Tage Høeg i nogen grad underkastet stilene en undersøgelse,
ligesom Topsøe-Jensen i sit opp.indlæg mod Svanholms disp., tr. Topsøe, 42 ff, er inde på
området.
2. Svanholm, 40.
3. Stilene befinder sig i Det kgl. Bibi, håndskriftsamling.
4. Stil nr. 22.
5. Smsts.
6. Stilehefte i Kgl. Bibi., nr. 24.
7. Topsøe, 47.
8. Axel Rosendahl: »Årsager til H.C. Andersens stavevanskeligheder«, tr. Anderseniana, 3.
rk., bd. III, 2, 160.
9. A&C, 454 - Topsøe, 47 f.
10. Smsts. - Om værket, se BFN, 69.
11. Stilehefte i Kgl. Bibi., nr. 25.
12. Smsts., nr. 8.
13. Smsts., - 26.
14. Svanholm, Topsøe, 42 ff- H. St. Holbeck: »H.C. Andersens Religion« (1947) - Høeg, 77
ff
15. Stilehefte i Kgl. Bibi.
16. SS, IV - BFN, 85 f.
17. Kjeld Heltoft: »H.C. Andersens Billedkunst«, 7 ff (1977).
18. Stilehefte i Kgl. Bibi., nr. 21.
19. SS, XIV, 285 ff- BFN, 258.
20. Signe Læssøe t. A 16/12 59, tr. BtA, 510 ff.
21. Stilehefte i Kgl. Bibi., nr. 21.

Noter til VI KAPITEL: »DEN LITTERÆRE VIRKSOMHED«:
1. Div. korrespondancer mel. A og Collin, Høegh-Guldberg, Ingemann og fru Wulff (se
bibi.)
2. MLE, I, 69 fog 396 - Dagbøger, XI.
3. MLE, I, 396 - Troels-Lund: »Bakkehus og Solbjerg«, I-II (1971).
4. MLE, I, 69 f.
5. Smsts.
6. Elisabeth Hude: »Henriette Hanck og H.C. Andersen, Skribentinden og Digteren«, 167 f
(Odense 1958).
7. BFN, 9 ff- Kofoed, 91 f.
8. Smsts.
9. BFN, 10 f.
10. »H.C. Andersen, Tre ufuldførte historiske Digtninger«, v. Tage Høeg, tr. Anderseniana,
Vol. III (1935).
11. Smsts. samt Kofoed, 91 ff.
12. Bredsdorff, 16 ff- MLE, I, 75.
13. MLE, I, 75.
14. Levnedsbogen, 89 f.
15. Smsts. 93.
16. MLE, I, 78.
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17. Bredsdorff, 17 f.
18. Hovedstrømninger, 148 ff- Paul V. Rubow: »H.C. Andersens Eventyr«, 36 ff (1927).
19. SS, VI, 161 ff.
20. SS, XII, 6 - Levnedsbogen, 162.
21. Smsts. samt BFN, 12.
22. Galster, 52 ff.
23. Levnedsbogen, 161 ff - Omtalte br. t. Collin er ikke bevaret og har aldrig været kendt.
24. Smsts.
25. Smsts. - A t. J. Col. 24/10 26, tr. BJC, I, 69 ff- MLE, I, 96.
26. Levnedsbogen, 164 ff samt 272 - Lau. Pedersen, II, 336 f.
27. Smsts. samt »Omkring Levnedsbogen«, 54 - Hist, huse, 146.
28. Levnedsbogen, 164 f.
29. SS, XIV, 366 ff - BFN, 264 f.
30. Galschiøt, 31 ff.

Noter til VII KAPITEL: »MOD AFGRUNDEN«:
1. Høegh-Guldberg t. A 1/3 26, tr. BtA, 153 ff.
2. Henr. Wulff t. A 4/6 26, tr. BtA, 569 f.
3. Minder fra Nordsjælland, 30 ff (1978).
4. Galster, 118 ff.
5. Smsts. 124 ff.
6. Smsts. 110 f.
7. Smsts. 140 ff.
8. A t. Ingemann 4/8 26, tr. BfA, I, 14 ff.
9. Rs. Nyerup t. A 9/8 26, tr. BtA, 543 f.
10. J. Col. t. A 19/8 26, tr. BtA, 105.
11. Høeg-Guldberg t. A 22/8 26, tr. A&C, 106 - Se også Høegh-Guldberg t. A 18/8 26, tr.
BtA, 143 ff.
12. Henr. Wulff t. A 25/8 26, tr. BtA, 571 f.
13. J. Col. t. A (ca.) 1/9 26, tr. BJC, I, 62.
14. A t. J. Col. 2/9 26, tr. BJC, I, 62 ff.
15. Høegh-Guldberg t. A 13/9 26, tr. BtA, 156 ff.
16. A t. M medio sep. 26, tr. A&C, 58 ff.
17. A t. J. Col. 21/9 26, tr. BJC, I, 64 ff.
18. Galster, 56 f.
19. A t. J. Col. 2/10 26, tr. BJC, I, 66 ff.
20. A t. J. Col. 15/10 26, tr. BJC, I, 68 f.
21. A t. J. Col. 24/10 26, tr. BJC, I, 69 ff.
22. J. Col. t. A 26/10 26, tr. BJC, I, 72.
23. A t. E. Hundrup 31/10 26, tr. Galster, 59 f.
24. Henr. Wulff t. A 24/10 26, tr. BtA, 572 ff.
25. Henr. Wulff t. A 16/11 26, tr. BtA, f.
26. J. Col. t. M 24/11 26, tr. A&C, 75 f.
27. M t. J. Col. 25/11 26, tr. smsts. 76 f.
28. A t. J. Col. 26/11 26, tr. smsts. 78 ff.
29. J. Col. t. M 27/11 26, tr. smsts. 77 ff.
30. J. Col. t. A 27/11 26, tr. smsts. 78.
31. Levnedsbogen, 163 ff.
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Noter til VIII KAPITEL: »UDFRIELSEN«:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Henr. Wulff t. A 4/1 27, tr. BtA, 576 ff.
Levnedsbogen, 165 og 272.
Smsts. 166.
A t. J. Col. 1/2 27, tr. BJC, I, 77 f.
»H.C. Andersen og Henriette Wulff«, tr. Anderseniana, 2. rk., bd. IV, 1, 34 (1962).
Henr. Wulff t. A 24/2 27, tr. Galster, 66.
E. Hundrup t. A 7/3 27, tr. smsts. 67 ff.
Henr. Wulff t. A 8/3 27, tr. BtA, 578 ff- MLE, I, 95.
A t. J. Col. udat. (marts) 27, tr. BJC, I, 78 ff.
Levnedsbogen, 166 ff.
Smsts., 167 f samt 272.
Smsts. samt Galster, 75.
Levnedsbogen, 167.
Smsts. 168 f-A&C, 81.
Smsts. 169.
Smsts. 170.
Galster, 75.
Levnedsbogen, 170.
Smsts. 170.
Smsts. 170- MLE, I, 96.

Noter til IX KAPITEL: »SLUTNING«:
1.
2.
3.
4.
5.

Levnedsbogen, 272.
Smsts. 2.
Smsts. 172 og 273 - Georg Nygaard: »H.C. Andersen og København«, 58 ff (1938).
Smsts. - SS, XIII, 93 ff- BFN, 89.
Om Müllers venlige og skarpe forståelse af A vidner det lat. testemonium, han før artium
gav sin elev:
»Jeg vilde sikkert tage fejl, hvis jeg vilde rose ham for at være fortrinlig begavet, fordi han hurtigt kan
tilegne sig, hvad han hører, og huske det godt. Han er ikke særlig stærk i at lære døde og levende Sprog,
og det kan ikke nægtes, at man ofte finder en bedre Hukommelse end den, han har. Han udmærker sig
ikke saa lidt ved at være skarpsindig, men han vilde udmærke sig mere derved, hvis han ikke underti
den gav sig forudfattede Meninger i Vold i højere Grad, end han bør.
Men hvad han mangler i Begavelse, vil, som jeg haaber, blive erstattet af hans Sinds Beskaffenhed.
Han er i Besiddelse af en særegen Godhed, er mere interesseret end de fleste og overordentlig paalidelig
til at gøre sin Pligt. Han har altid sørget for ikke at blive ødelagt af nogen Last, og han har stedse holdt
sig fra alt, hvad der kunde sætte en Plet på hans Dyd og Rygte. Altid har han ivrigt og omhyggeligt
passet sine akademiske Studier, og han har aldrig begaaet nogen Handling, der ikke anstaar sig for en
Ynglings Tænkemaade.« jf. Galster, 77.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Levnedsbogen, 183 ff- Galster, 77 f.
Galster, 76 f - MLE, I, 173 - MEE, 70 fog 78 f.
A t. Ingemann 5/1 38, tr. BfA, I, 402.
Dagbøger, VIII, 377.
Smsts., X, 297.
Reumert, 53.
Galster, 142 samt Dagbøger I-X.
H. Topsøe-Jensen: »H.C. Andersen i Livets Aldre. Et Brevpotpourri«, 56 f (1955).
Dagbøger, X, 369.
Venligst medd. af sekretæren i H.C.A.-Samfundet i Kbh. Jørg. Christensen.
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BILAG:

Fortegnelse
over
stile, udarbejdede af H.C. Andersen
i
Helsingør lærde Skole:
1: »Hvad tillægges Jesus efter hans tvende
forskjellige Naturer«?
2: »De afgudiske Konger i Israels Rige«.
3: »Giører Eder Jorden Underdanig«.
4: »De engelske Konger af det Stuartske
Huus«.
5: »Forbedringens sande Beskaffenhed«.
6: »Betragtninger i en stjerneklar Nat«.
7: »Hvilke Forsøg have Philosopherne gjort
sig for at forklare Verdens-Skabelse
udenfor Gud«?
8: »Sammenligning imellem Alexander den
Store og Napoleon«.
9: »Brutus og Cassius«.
10: »Regler for Brugen af Lignelser«.
11: »Carl den Stores Fortjenester af
Christendommen, Cultur og
Widenskabelighed«.
12: »Hvad lærer Skriften om Sjælens
Udødelighed og Legemets Opstandelse«?
13: »Hvilken Opfindelse har bidraget mest
til at uddanne Mennesket«?
14: »De fire store Propheters Skjæbne og
Skrifter«.
15: »Hvori skal den Godes Lyksalighed
bestaae«?
16: »Hvad gjør Overgang fra den gamle til
Middelalderens Historie«?
17: »Hvori bestaaer Fædrenelands
Kjærlighed, og hvorfor har denne Dyd til
alle Tider vært saa høit agtet«?
18: »Ligheder imellem Vaaren og Ynglingen,
Vinteren og Oldingen«.
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19: »Ved hvilke Midler befæstede Paverne
deres Magt i Middelalderen«?
20: »Casualismen og Fatalismen, samt begge
Systemers Urimeligheder«.
21: »Sammenligning imellem Kjøbenhavns
Egnen og Helsingørs Egnen«.
22: »De forskjellige Partier [hos jøderne] paa
Jesus’s Tid samt deres politiske og
religiøse Meninger«.
23: »Antropomorphismernes Inddeling og
Anvendelse«.
24: »Graven«.
25: »Krigens gavnlige Følger«.
26: »Beviserne for Christendommens
Guddommelighed«.
27: »Beviserne for Guds Tilværelse«.
28: »At føre det moralske Beviis for Guds
Tilværelse«.
29: »Guds; Eenhed«.
30: »Af Begrebet om Gud at føre Beviset for
Sjælens Udødelighed«.
31 : »Er en Aabenbaring gavnlig og
nødvendig«?
32: »Danmarks Historie fra Kong Niels til
Waldemar den 1stes Død«.
33: »Hvad skulle vi gjøre for at blive salige«?
34: »Vi have her intet blivende Sted men
søge efter det Tilkommende«.
35: »At slutte fra Verdens Tilværelse til
Guds«.
36: »Hvilke Dyder blive hos Apostlene især
følgeværdige«?
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