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H. C. ANDERSEN I HELSINGØR
Ved

Kr. Langdal Møller

Den gamle Helsingør lærde Skole i Kongensgade.
(Tegning udført til Helsingoranersamfundets Protokol af Dekorationsmaler
Fr. Hansen, Helsingør højere Almenskoles Tegnelærer fra 1884 til 1929).

H. C. ANDERSEN I HELSINGØR
(Fredag d. 26. Maj 1826 til Torsdag d. 19. April 1827)

Af Lektor Kr. Langdal Møller

Den 23. August 1825 døde Professor Jens Bertel Møller,
der havde været Rektor i Helsingør siden 1806. Myndig
hederne overvejede længe at nedlægge Skolen, fordi Elev
antallet var gaaet meget stærkt tilbage, og først Søndag
den 7. Maj 1826 fik Rektor Meisling i Slagelse Meddelelse
om, at han var valgt til Rektor i Helsingør. Det var med
blandede Følelser, at hans Kostelev, den 21-aarige Skole
discipel Hans Christian Andersen modtog sin strenge og
uligevægtige Rektors Opfordring til at følge med ham og
hans Husstand til Øresundsbyen. Det var Synd at sige,
at der var noget hjerteligt Forhold mellem ham og Meis
ling, hverken paa Skolen eller i Hjemmet, og for saa vidt
var der her en glimrende Lejlighed for Andersen til at blive
sin Plageaand kvit. Paa den anden Side var han ængstelig
for, hvordan det vilde gaa ham i Slagelse Skole, naar han
ikke længere havde Rektor i Ryggen. At Lærernes Indstil
ling over for ham ikke var helt upaavirket af, at han hørte
til Rektors Hus, havde han et tydeligt Eksempel paa i sin
Matematiklærer, om hvem han i et Brev til sin faderlige
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Ven og Beskytter, Etatsraad Jonas Collin, siger: „Den
matematiske Lærer var mig saa temmelig paa Nakken, før
jeg kom i Rektors Hus, men næppe kom jeg der, før han
er bleven den personificerede Venlighed selv, ja roste mig
endog i mine egne Øjne for nogen Tid siden for min sær
deles Fremgang, skønt jeg ikke kunde fortjene det, da jeg
ret er en Stymper i det, jeg har maattet lære af Matematik
i den senere Tid; hvorledes mon han vil blive imod mig,
naar han tør være, som han vil?“. Det var dog ikke, fordi
Andersen yndede en Venlighed af den Art. I sin Dagbog
skriver han: „Andresen er nu særdeles god mod mig; men
jeg lider det ej“. Og i Brevet tilføjer han da ogsaa: „Dog,
naar jeg gør, hvad jeg kan, saa kan jeg ikke frygte ham,
som ingen af de andre Disciple frygter“.
Rektor Meislings Overtalelsesevner og vel ogsaa Ander
sens egen Lyst til at se noget nyt og komme under nye
Forhold førte ret hurtigt til, at han med sin Velynder Col
lins Samtykke besluttede sig til at tage med til Helsingør,
og Fredag den 26. Maj holdt han sit Indtog i Øresunds
toldens vidtberømte By. Rejsen, der varede 2 Dage (saadan
var Trafikmidlerne dengang!), gik over Ringsted, Roskilde
og Hillerød. Alt Tøjet blev sendt ad Søvejen fra Korsør,
og egentlig skulde Andersen have gjort Sejlturen med,
„men jeg rørte Fruens Hjerte og fik Lov at tage med over
Land“. Paa Grund af Vindstille trak det for øvrigt ud med
Skibets Ankomst, saa Familien Meisling maatte tage paa
Gæstgivergaard i Helsingør og laane Tøj i Byen.
Af sin Rejse til Helsingør har Andersen givet en fortræf
felig Skildring i forskellige Breve til Venner og Bekendte.
En af disse, Professor Rasmus Nyerup, lod et Uddrag af
et saadant Brev trykke i et københavnsk Blad, uden at
Andersen paa Forhaand anede noget derom. Om selve An
komsten til Helsingør hedder det heri:
„Jeg saa længe forgæves efter Helsingør, og først tæt ved
opdagede jeg det. „Ak Herre Jemini, tænkte jeg, det ser
jo ud som den baggesenske Fødeby [Korsør]!“* — men
* H. C. Andersen tænker aabenbart paa Oehlenschlägers .Langelands-Rejsen" (1805), hvor de to første Linier af Digtet »Corsøer" lyder:
Her er altsaa den By, hvor Jens Baggesen fødtes? Hvor liden!
Brystfældig, sørgelig, mørk; komisk som Stabelstad dog!
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da jeg kom inden for Porten, saa de høje Huse og den
brogede Menneskevrimmel, troede jeg at være i København
og blev ret let om Hjertet. Jeg saa forleden første Gang
Marienlyst, og de høje Bakker og de dybe Gange bragte
mig til at tro, at jeg vandrede i det sachsiske Schweiz;
hvor fortryllende dejlig er dog Udsigten fra den øverste
Terrasse, dybt under mig Byen og det gamle Kronborg,
lige for Sundet, vrimlende af Skibe, og til Baggrund den
svenske Kyst, der ser mig saa søsterlig dansk ud, at jeg
ikke kan tænke det som et andet Kongerige; kun det sorte
Kulien i sin blaalige Taage siger mig, at hist ude begyn
der et nordligt Klippeland. Hvor opløftende er det ikke at
se en smuk Udsigt, og jeg tror ogsaa, at den første Grad
i vor Lyksalighed efter Døden vil bestaa deri, at Aanden
fri kan svinge sig hen og se alt det skønne paa Jorden. I
Anledning af Prins Frederiks* Forlovelse var Byen smukt
illumineret, dog viste den sig forleden brillantere, da Kongen
paa sin Tur til Jylland var her een Dag. Byens Hovedgade
har aldeles et sydligt Præg, saa man troede at være i en
italiensk By, hvor der skulde ske en hellig Procession. Alle
Husene var behængt med Kranse, ja nogle næsten dækket
med Grønt; fra Genbo til Genbo havde man draget Guir
lander over Gaden, eller Snore behængt med Flag; paa
flere Steder var endogsaa smukke Ideer udførte. Herskabet
spiste paa Marienlyst, og uden for Slottet viste sig en stor
Linedanser- og Beridertrup, som det var enhver tilladt at
se. Det var et herligt Syn at se Terrasserne besatte med
Tilskuere, lige fra det nederste op til det øverste, og
rundt om i Træerne sad Drengene og klaskede i Hænderne
for Bajads.“
Mindst lige saa begejstret for Helsingør er Andersen i
et Brev fra samme Tid til Collin: „Betragtet ude fra Vejen
lovede Helsingør [han staver her og enkelte andre Steder
Helsingeur] mig ikke meget, men nu jeg er inde i den,
synes den mig et lille København, og jeg tror ofte at være
der; hvilken Færdsel ! hvor livlig paa Skibsbroen, her taler
* Den senere Kong Frederik VII. Det var i Anledning af hans Bryllup
(1. Novbr. 1828) med Frederik Vl.s Datter Vilhelmine, at I. L Heiberg
skrev „Elverhøj*, der opførtes I. Gang 5 Dage etter Brylluppet.
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nogle tykke Hollændere deres hule Sprog, der hører jeg det
harmoniske Italiensk, længere henne læsser de Stenkul af
en engelsk Brig, saa jeg tror at lugte London. Sundet er
besat med Skibe, der som Strandmaager svæver forbi Ky
sterne. — 1 Dag gik der et stort Krigsskib herigennem truk
ket af et Dampskib, de saluterede, og lystigt drønede det
og gav Ekko fra Kulien. I Gaar var jeg med Meisling i
Marienlyst; o, det er noget af det første [o: ypperste], jeg
har set! Hvor Søen og hele Egnen er dejlig, Meisling siger,
at hele Kysten her skal have megen Ligning med Kysten
ved Neapel; hvilke herlige Bakker er der ikke i Haven;
alt forekom mig som Schweiz, og jeg følte mig saa usige
lig lykkelig, o, man maa blive Digter eller Maler ved at se
den dejlige Natur. O, Velgører, Tak! Tak! for hvert lykke
ligt Øjeblik! Livet er dog herligt!!!
I Aften bliver her Illumination (som der jo ogsaa er i
København), Skolen bliver ogsaa illumineret, det er ret en
brillant Gaard, med store gibsede og malede Værelser, men
den ligger i en hæslig Nybodersgade og stikker da ogsaa
Hoved højt over de omliggende Paddehatte“.
Men ogsaa Turen op ad Sundet og Indsejlingen til Hel
singør kom Andersen snart til at opleve. Et Par Maaneder
efter sin første Ankomst til Byen opholdt han sig en Uges
tid, fra 15.—23. Juli, i København og sejlede tilbage med
det første danske Dampskib, „Caledonia“, der om Søndagen
foretog Lystsejladser fra København til Hälsingborg og
Helsingør, men ellers gik i Rutefart København—Kiel. Om
denne Tur fortæller han Collin i et Brev fra 27. Juli 1826:
„Jeg havde nær kommet for sildig ned paa Skibsbroen
i Morges; der var en broget Vrimmel dernede af den
uhyre Mængde af Passagerer, som skulde med, dels til Ved
bæk, dels til Hälsingborg og Helsingør ... Vi kom først
til at sejle henved 8.1 Begyndelsen gik det ret herligt; Ski
bet skar raskt igennem Bølgerne, og den hele danske Kyst
sejlede saa romantisk dejlig med sine grønne Skove og
Lyststeder. Alt var Aand og Glæde paa Skibet, men snart
forandrede Scenen sig: Damerne begyndte at hænge med
Hovederne og se ned i de skummende Bølger, og snart
fik jeg ogsaa den mest ønskelige Søsyge, man vil forlange,
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der varede ved lige til Hveen. Nu sejlede vi langs den
svenske Kyst, der i Forhold til Danmark saa ud som Fa
raos 7 magre Køer; men det er et andet Kongerige, og alene
dette gjorde mig Landet interessant, det fornøjede mig at
kigge op i et Land, hvor Gustav Adolf og Carl XII havde
levet og virket; vi lagde ind lige ved Skibsbroen for at
sætte Passagererne til Ramlöse i Land, og saaledes saa jeg
da i liden Frastand første Gang en svensk By. Den saa
mig meget mørk og gammeldags ud, og jeg finder da Kor
sør lige saa smuk. Det gamle Taarn (Kjernen) syntes jeg bedst
om, det forekom mig som en Ruin og fik saaledes dobbelt
Interesse for mig; Udsigten deroppe fra maa sikkert være
fortryllende. — Efter et Kvarters Forløb pilede da Caledo
nia over Sundet, det gamle Kronborg laa saa romantisk
dejlig, og hele Byen saa saa pyntelig ud i Sollyset, som
jeg tænker mig en sydlig Søstad. Paa Broen modtog Fru
Meisling mig, og saaledes gelejdet kom jeg da hjem“.
At dømme efter disse Skildringer kan der ikke være Tvivl
om, at Andersen har været begejstret for selve Byen Hel
singør. Men hvordan nu med hans personlige Forhold, i
Skolen og i Rektor Meislings Hjem?
Lad os først se paa Skoleforholdene. Allerede i Slagelse,
14 Dage før han forlod denne By, havde han over for Col
lin ytret Ængstelse og givet Luft for sine bange Anelser
med Hensyn til Disciplene: .... desuden skal Disciplene
være nogle urolige Krabater, men i Henseende til min Op
førsel tror jeg nok at kunne love Dem, at jeg ikke skal
smittes ved Eksemplet, som Meisling vist ogsaa vil sørge
for“. Men allerede et Par Dage efter sin Ankomst skriver
han: „Disciplene ser heller ikke saa rebelske ud, som jeg
frygtede, og de synes endog ret artige og godlidende imod
mig“. Og endelig hedder det en Maanedstid senere: „Med
mine helsingørianske Meddisciple tror jeg nok, jeg skal komme
ud af det, de er ret godmodige Fyre, og jeg mærker slet
ikke til det brutale Væsen, man udskreg saa meget hos
dem“.
Ogsaa Lærerne synes Andersen at være kommet godt ud
af det med. Han omtaler med Taknemmelighed deres „hu
mane Behandling“ og siger, at han haaber at bevare deres
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Tilfredshed. De har i hvert Fald bevaret hans Tilfredshed,
for endnu saa sent som i Marts 1827, en Maaned før han
for stedse forlod Skolen, siger han: „Lærerne her i Hel
singør er alle saa humane og venlige, at de staar meget
fremfor de i Slagelse“. — Men det gik jo rigtignok ikke
lige godt med Kundskaberne i alle Fag. I Hebraisk, som
„tages langt strengere, men sikkert bedre end i Slagelse“,
saa det daarligt ud. Ogsaa i Fransk var han langt tilbage
for sine Meddisciple, og Latin og Græsk (Rektors Fag!) var
stadig hans Smertensfag. Derimod brillerede han til sin
Forundring i Matematik, skønt han i Slagelse var blevet
anset for alt andet end et „matematisk Hoved“, maaske
fordi Matematiklæreren der havde gjort ham forknyt ved
ideligt at lade ham vide, at „den, som havde Anlæg for
Poesi, aldrig kunde lære Matematik, da det var som Ild og
Vand“. Dog er han retfærdig nok til at indrømme, at „den
slaglosianske Lærer gennemgik Matematikken meget bedre
end denne her“. Hans danske Stile blev ligesom i Slagelse
rost meget, men han er synlig skuffet over kun at faa mg
for dem, og sit ug i Sang gik han helt glip af i Helsingør,
„thi her synges ikke en eneste Tone“. — Karaktererne ef
ter den første Terminsprøve var ikke ligefrem imponerende:
Græsk mdl-j-, Latin g-j-, Latinsk Stil tg, Dansk Stil, Dansk
og Religion mg, Historie ug-=-, Tysk mg, Aritmetik og Ge
ometri ug-e-, Fransk gn-, Hebraisk tg-n. Men i Opførsel,
hos alle Lærerne: ug.
Med Hensyn til de tre Faktorer : Andersens Syn paa Byen
Helsingør, hans Forhold til Kammeraterne og hans Forhold
til Lærerne paa Skolen, er der næppe nogen Tvivl om, at
den ærekære, redelige Skolediscipel kunde have levet en
taalelig, ja tilfredsstillende Tilværelse i Helsingør. Men den,
der gjorde de 11 Maaneder, Andersen tilbragte her, til en
fortsat og stadig tiltagende Lidelse, ja til en sjælelig For
pinthed og Fortvivlelse, der satte dybe og varige Mærker
i hans Sind, var Rektor Meisling.

Et mærkeligt Menneske var Meisling, en Mand med en
tragisk Livsskæbne. Som ung var han en fremragende og
lovende klassisk Filolog, og den Dag i Dag beundres hans
fine Fortolkning af græsk Digtning i dansk Oversættelse.

Men som Aarene gik, kom han mere og mere paa Kant
med sig selv og sine Omgivelser, blev hidsig, irritabel og
uligevægtig, forsumpede til sidst helt. En væsentlig Aarsag
hertil var hans højst ulyk
kelige Ægteskab med en
daarlig Kvinde, der efterhaanden
umuliggjorde
hans Omgang med Folk
af bedre Kredse, hvor
han rettelighøitehjemme.
Hans Bitterhed, Opfaren
hed og raa Hensynsløs
hed fik et alt for letkøbt
Offer i hans værgeløse,
nervøse og let skræmte
Kostelev med det bløde,
modtagelige Sind. Selv
om Meisling over fofsig
selvog andre,vilde hævde
at han mente Andersen
det godt, saa spillede i
Rektor Meisling
hvert Fald hans pædago
giske Evner og psykologiske Forstaaelse totalt Fallit i For
holdet til det saarbare Gemyt hos dette unge Menneske, hvis
Ve og Vel han var sat til at raade over. Rørende er det at
se, hvorledes den redelige og selvransagende Discipel Gang
paa Gang anklager sig selv i sine fortvivlede Forsøg paa
at retfærdiggøre sin Plageaand. „Manden mener det dog
godt, men tænker ikke paa, at just Skænden gør mig dis
trait, og at jeg fortvivler over mig selv“.

Uforstaaelig for os er Meislings inkonsekvente Behand
ling af Andersen. I Juli 1826 skriver han en Anbefaling
(til Brug for en Ansøgning om en Understøttelse), hvori
det hedder, at Andersen er i Besiddelse at „de trende Egen
skaber, som en Skolemand saa gerne ønsker, men saa sjæl
den finder forenede hos en Elev, nemlig Anlæg, Flid og
fortrinlig Opførsel“, og hvori han fremhæver Andersens
„redelige Sindelag og umiskendelige Talent“. Hvem kan
faa disse Udtalelser til at rime med deri Behandling, han

giver sin Discipel i Oktober samme Aar, og som Andersen
beskriver i sin Levnedsbog: „Tit tog han mig op paa sit
Værelse, udviklede mig, at jeg var en Hest, at jeg aldrig
blev Student, og hvad mit Talent for Digtekunsten angik,
svor han højt og helligt, at der ikke var Gran deraf hos
mig. „Tror De ikke“, sagde han, „at dersom der var den
mindste Gnist hos Dem, jeg da ikke skulde mærke det.
Jeg er • selv Digter, ved da nok, hvad det er. Men det er
Forstyrrelse, Fjotteri og Galskab, De har! Var der Tanke
af Poesi 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 fiks Idé, der
bringer Dem i Daarekisten. — Sæt at De engang traadte
op som Skribent, jeg vil dø paa, Publikum griner Dem ud,
og Deres Poesier ligger som Makulatur“. Saaledes talede
han til mig; o, jeg erindrer saa tydeligt hvert Ord, han
sagde, og saa havde han et saa vredt Blik, jeg glemmer
aldrig det forunderlig grønne Skær, der spillede i hans Øjne;
alle mine Nerver bævede, jeg var færdig at synke til Jorden
— „Sig mig et eneste Digt, en eneste Linie Poesi, Deres
tomme Hjerne har lavet. De har ikke Følelse, det, De har,
er Flæberi; De har ingen Fantasi, uden som Kandidaterne
paa Bistrup, og Forstanden vil jeg aldrig tale om. — Sig
mig noget Poesi af Dem!“ Jeg græd, jeg kunde intet svare.
Mit Digt: „Det døende Barn“, var „Flæberi“, som enhver
Vandhuspoet kunde smøre sammen“.
Sine Venner kunde det hjælpeløse Offer for den meislingske Sadisme ikke skrive rent ud til — ud fra det Ræ
sonnement, at „enten maatte jeg da hæve mig selv paa
hans Bekostning, og det var skammeligt, eller ogsaa vilde
mit Klynkeri ganske støde dem fra mig“. Kun sin faderlige
Ven, Jonas Collin, tør han sige hele Sandheden. „Men til
Dem, kære Velgører, tør og kan jeg betro mig, kun at De
ikke taber Taalmodigbeden “. Alligevel kunde de fleste af Ven
nerne ikke undgaa at bemærke, at der var noget galt, selv
om de maaske en Tid lang ikke var klare over, hvor galt
det var fat. „Bær det med Taalmod — tab ikke Modet —
vær rolig og besindig!“ — det var i lang Tid de stadige
Omkvæd, han maatte høre fra dem.
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Men i Marts 1827 kulminerede det. Tænk paa, at den
stakkels, fattige 22-aarige Skolediscipel maatte skrive til
Collin om hvert Stykke Tøj, han skulde anskaffe, hvert Par
Støvler, han skulde have forsaalet; tænk paa, at han i Sko
len kæmpede en fortvivlet Forstaaelsens og Hukommelsens
Kamp med Stoffet, under stadig Frygt for, at det ikke skulde
lykkes ham at faa Eksamen, saa at Statens og Velyndernes
Penge var spildt, Forventningerne, der knyttedes til ham,
gjort til Skamme, og alle vilde vende sig fra ham. Tænk
paa alt det, og hør saa hans Skildring i et Brev til Collin
(Marts 1827) af det daglige Liv i det, der skulde kaldes
hans Hjem i Helsingør.

„Siden De skrev Meisling til, har han ikke skældet saaledes som før; men hans Kulde imod mig synes at tiltage;
Helsingør er et dyrt Levested, og alt bliver derfor mere og
mere indskrænket. — Hver Middag sidder jeg paa Skolen og
læser, indtil Undervisningen begynder ud paa Eftermiddagen,
for at der kan spares med at lægge i min Kakkelovn. —
Hver Aften faar jeg 5 Stykker Brænde, mit Værelse er tem
melig højt, Kakkelovnen stor, 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 Kl. 9, og mere kan jeg ikke faa;
undertiden lister vel Pigerne et Par Stykker til mig, men
det kan ej ske 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 seks
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 sad ved Middagsbordet,
hele Familien samt den nye Lærer i Hebraisk og dennes
Broder, og der blev talt om Logi og deslige, vendte Meis
ling sig til mig og sagde, at jeg i Dag havde forlangt til
min Kakkelovn, men at han ej kunde staa 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 led Tab nok ved at have mig. — Hvor smerte-
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ligt dette maatte være for mig, indser De nok, kære Vel
gører, og hvorledes hans Stemning, da han anser mig for
en Byrde, maa være imod mig, er tydelig nok. Og sande
lig, jeg har alt her saa indskrænket som muligt, lever saa
yderst tarveligt og føjer mig i alt efter Omstændighederne.
— Siden Husjomfruen tog bort, tager man sig næsten slet
ikke af mit Smule Tøj; aldrig kommer jeg om Søndag Af
ten et Øjeblik op i Stuen, naar nogen er der, og ved Mid
dagsbordet taler han næsten aldrig til mig“.
Det blev „den nye Lærer i Hebraisk“, Christian Werliin
(der for øvrigt var jævnaldrende med Andersen), der udvir
kede, at Andersen omsider slap ud af det meislingske Hel
vede og dermed rystede det helsingørske Støv af sine Fød
der. Werliin maatte pligtskyldigst tilbringe hver Søndag i
Meislings Hjem og blev derved lidt efter lidt indviet i de
huslige Forhold. En Dag gav han sig til at tale „ret hjerte
ligt“ med sin ulykkelige Elev og fik aabenbart sine værste
Anelser bekræftet. Andersen bad ham tale med Collin, naar
han i den nær forestaaende Paaskeferie kom til København.
Det gjorde han, og hans indtrængende Raad til Collin var
at tage Andersen ud af Skolen og lade ham forberede pri
vat til Artium i København af Werliins Studiekammerat,
cand, theol. Ludv. Chr. Müller, kaldet „den hebraiske
Müller“. Collin fulgte Raadet og meddelte i et Brev Meis
ling sin Beslutning. Baade han og Andersen opholdt sig
paa det Tidspunkt i København, og Collin raadede Ander
sen til at tage med Dampskibet til Helsingør og afvente
Meislings Tilbagekomst for at kunne sige pænt Farvel til
ham.
Man kan dog ikke sige, at Andersen — som en anden
Leonora Christina — kom „ud med Manér“. Andersen kom
hjem Søndag den 15. April. Onsdag den 18. kom Meisling.
Det har sikkert været et Par uhyggeligt lange og spæn
dende Dage, denne Ventetid. Om Afskeden, Torsdag den
19. April, fortæller han følgende i Levnedsbogen: „Da Meis
ling om Morgenen gik ned i Biblioteket, gik jeg til ham
og sagde: „Jeg vil nu sige Dem Farvel! og Tak for alt,
hvad godt De har viist mig!“ — „Rejs De ad Helvede til!“
var hans Svar, hans sidste Ord. Fruen derimod var rørt,
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jeg ogsaa, Disciplene nikkede mig venlig Levvel, og jeg
rullede bort fra al min Jammer og Elendighed til et nyt
Optrin af mit Liv“.
I Oktober 1828 lykkedes det saa endelig Andersen at
blive Student, med 2. Karakter —, og Aaret efter afsluttede
han sin akademiske Løbebane med den saakaldte „Anden
Eksamen“. Da var han allerede saa smaat begyndt paa en
anden Livsbane, Digterbanen, hvor han i Løbet af nogle
Aar skulde folde sig ud som en dejlig Svane.
Men i Helsingør var han endnu kun den stakkels grimme
Ælling.
Kr, Langdal Møller,

