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Min afdøde Yen H. C. ANDERSEN havde for Skik, ved 
sine daglige Beseg i mit Hnus at levere mig et eller andet lille 
Stykke eller en Optegnelse, hans tidligere Liv vedkommende, 
som han havde »fundet ved at rode i sine Papirer«; han kjendte 
mig som Samler, og som Ven, og vidste, at selv disse Brudstykker 
— om mange kan jeg sige: Papiirstumper — kunde have 
Interesse for mig. Men han gav mig ogsaa Breve fra hiin Tid 
og andre fuldstændige Optegnelser. Han har ganske vist ikke 
tænkt sig, at jeg skulde være hans Biograph — han har selv 
været det; men det har næppe været udenfor hans Tanke, at 
disse Smaabidrag kunde kaste et intensivere Lys paa hans virkelige 
Jeg, end det man har faaet ved hans egen subjéctive Fremstilling 
i »Mit Livs Eventyr.« 

Det er nærmest Hensynet til, at ANDERSEN har efterladt 
sig saamange personlige Venner, der nok kunne ønske at faae 
et dybere Indblik i hans tidligere Liv og en klarere Opfattelse 
af hans Personlighed, der har bevæget mig til Offentliggørelsen 
af disse Bidrag. Jeg fremtræder ikke som Biograph, endnu mindre 
som Lovtaler; jeg indlader mig ikke paa hans Betydning som 
Forfatter; om denne har Verden dømt. Var han ikke en stor 
Mand, saa var han dog en berømt Mand; thi det er ubestrideligt, 
at ingen dansk Forfatters Navn har været saa bekjendt i den 
hele vide Verden som hans. Og naar Talen er om berømte 
Mænds Liv, da pleier man ikke at tage det saa neie, om ogsaa 
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Ubetydeligheder optages i Fremstillingen, og jeg skal villigt 
indrømme, at dette maa forekomme mangen Læser, som ikke har 
kjendt ANDERSEN personlig, at være Tilfældet her. Man vil 
maaskee ogsaa lade mig høre, at der i de meddeelte Breve 
findes en stor Deel Gjentagelser af de samme Klager, de samme 
Udraab o. s. v. Jeg skal hertil svare, at jeg har beklippet den 
vidtløftige Brewexling saameget som jeg fandt forsvarligt; for-
evrigt mener jeg, at ogsaa denne Gjentagen har noget charak-
teriserende. 

Da jeg væsenlig kun har til Afbenyttelse de Materialier, 
som jeg selv eier, altsaa i Hovedsagen hans Breve til mig og 
min Familie, har det ikke kunnet nndgaaes, at den COLLINSKE 
Familie og ANDERSENS Forhold til denne træder i Forgrunden. 
Jeg har iøvrigt Grund til at tvivle om, at der andetsteds fra 
kan faaes noget væsenligt Bidrag til hans tidligere Historie. 

Det forudsættes, at Læseren kjender hans Bog, »Mit Livs 
Eventyr«, denne Bog, som næst Eventyrene har bragt hans 
Navn videst om, og da navnlig dens første Epoke. ANDERSEN 
regner den nye Epokes Begyndelse fra Indtrædelsen i Italien i 
1833. Andre ville maaskee mene, at den bør regnes fra 1837, 
da han med de Ord: »Der kom en Soldat marcherende hen ad 
Landeveien, een, to, een, to« holdt sit Indtog i Eventyrets 
Verden. 

Om ANDERSENS Familieforhold og hans Barndomsliv i 
Odense har jeg kun faa Oplysninger at tilfoie. Da Faderen, 
Skomager HANS ANDERSEN, døde, var A. 11 Aar gammel. 
Moderen ANE MARIE ANDERSDATTER ernærede sig som Enke 
blandt andet ved at skylle Flasker paa Apotheket. Hun fik 
Plads paa de saakaldte »Doctors Bode«, senere paa Hospitalet. 
Hun døde 7. Oetob. 1833. 



in 
A. blev confirmeret 14 Aar gammel Sendag efter Paaske 

1819 i St. Knuds Kirke. I Kirkebogen hedder det: »Har 
meget gode Evner og god Religionskundskab; kan end ei hans 
Flid roses, hans Forhold kan dog ei dadles.« Hans Tanker vare, 
som han selv har berettet, tidligt henvendte paa Theatret og 
dramatiske Arbeider. Et Minde herom fra hans Barndom har 
jeg opbevaret. Det er hans Faders Afregningsbog som Soldat. 
Paa dennes sidste Side har han skrevet Titlerne paa en Deel 
Stykker, som han vilde skrive. Listen lyder ord- og bogstavret 
saaledes: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6-
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

Aftenpromenaden eller Kokkepige og Greve. 
Bondepigen fra Hovedstaden. 
Celia og Physke. 
De to Morher. 
Freja og Vulkan. 
Guld Urne. 
Hendrig von Obo. 
Julenat eller List og Spøgerie. 
Kirsten Gifte knivs. 
Luna eller Ugebladet. 
Morderen fra Magert (V) 
Niels Uller. 
Olle og Malean. 
Preste - Sønn. 
Qvarto og Laura. 
Roses D*d. 
Sofarerne. 
Tater og Alf. 
Uller og Hakon.. 
Viinguden. 
(ulæselig). 
Ylrik. 

!• 
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23. Zemire fra Bagda. 
24. Ærens Tempel. 
25. Øllegaard og Jakop eller Kjærligheds Have1. 

En anden Optegnelse fra denne Tid er: 
»Lyv og Død af H. ANDERSEN Levnet. 

H. ANDERSEN Friskomager er fed d. 14de Decbr. 1782 
og er død om Fredagen KJ. 8 om Aftenen d. 26de April 
1816 og blev begravet d. 30te April i en Alder af 33 
Or 3 Moneder 3 Ugger og 5 Dage.« 
Af hans første Forsøg i Versemageri (formodenlig fra hans 

8de Aar), ligeledes opskrevne paa Blade af Faderens Afregnings-
bog, meddeles følgende Prøver. 

. ARIA. 
Ja jeg synge gjøre Tremulanter 
Ja jeg kan spille som en Musikanter 
Jeg synger Utt re mi fa Sol 
Jeg modolere i Dur og Mol 
Jeg som Æsel kan skrige 
I Egnen findes ei min Lige 
Jeg synger Bas Decan Tenor 
Ja en Virtuos til Mand du for. 

Derefter følger en Opskrift paa endeel Riim, som han har 
fundet brugelige saasom 

Glas og Mør 
Til min Dør. 

1 Denne Lyst til at skrive Titeler og lade det beroe derved har 
han længe beholdt; thi meget videre kom han nok ikke med saa-
danne Arbcider som en Roman Christian den Andens Dverg (1838), 
der formodenlig er den samme som han et andet Sted kalder Skiftingen. 
Han har ogsaa begyndt paa en Tragedie Leonardo da Vind. Endelig 
findes kun Titelblad og Personliste til en Tragedie Dina. — Dette 
har han senere paategnet den Bemærkning: »Skrevet længe før Oehlen-
schl'ager tænkte pan sin Dina. c — 
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Af hans dithyrambiske Forsøg vil det yære tilstrækkeligt 
at meddele følgende Prøve. 

»Jokej1 hopsa 
falderi falla 

Jeg som mangen Anden 
Har en Taar paa Panden 

falder falla 
Jeg har en Taar 

hopsasa. 

Det maa antages, at han ogBaa har forsøgt sig i det Dra
matiske, da der findes følgende 

„Sang utaget af Annersens Komedie Diana 
Lygria." 

1. En liden Fngl han sang saa glad 
Og hoppede fra Blad til Blad 
han frydet sig 
og var ret lykkelig 
og Fuglen yndig Triler slog 
En Hyrde da sin Fløjte Tog 
Han Spillede og Fnglen Sang 
Og Eccho gav ret yndig Klang. 

2. Den Hyrde band en yndig Krans 
Hans Nann det var Bosenstans 
Hans Pige den skolde have 
til en Festingsgave 
Hans Pige smilde da . . . lig 
Og til sin Elsker gik 
En Køs han til Belåning gav 
og de Elskede verande brav. 

1 skal vel være Juchhoi. 
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Andersens første faste Bopæl i Kjøbenhavn var i Ulke
gaden, i «Hukken* (No. 108 hos Overstyrmand Henckel1. 

Fra det Tidsrom, som nn følger og som ban saa omstæn
deligt har beskrevet, denne sørgeligste Periode af hans Liv, 
som han selv har kaldt sin Fornedrelsestid, foreligge to omtrent 
ligelydende af ham selv skrevne Bønskrifter om Hjelp. De 
ere daterede 2. Junii og 3. Julii 1820. Det første lyder saaledes: 

«For en Tid tvinger min Trang mig til at anbefale min 
Skjebne i ædelmodige Menneskevenners Hænder, da jeg nærer 
den inderligste Tilbøjelighed for Skuespillerkunsten og føler mig 
ene født til Thalias Tjeneste. Da jeg nu har havd den Lykke 
(efteT over et Aars Ophold i Kjøbenhavn, som er gjort mig 
muligt ved de Herrer Professor Weise, Directeur Siboni og 
andre ædelmodige Menneskers Understøttelse) at er blevet 
antaget ved Theateret ved Dandsen og vis jeg ikke formeddels 
min Alder, som er noget over 15 Aar, skulde kunde gjøre 
Fremgang til engang i Tiden at blive Solodandser, jeg dog 
bliver ved Dandsen til jeg kan blive engageret til Skuespiller. 
Min Gage jeg for det første for bliver meget lidet og det 
eneste jeg foruden bekommer er Skoe og Strømper. Men da jeg 
ved dette ikke seer mig mulig at skaffe mig Livets Nødtorf-

1 Af hans senere Bopæle mindes jeg følgende: (i 1827) Viingaard-
stræde 131 Sdie Sal, store Kongensgade 33 3die Sal, Amaliegade 141, 
Kvisten i Hotel du Nord, Nyhavn B. S. 67, Garnisonsplads 22 i 
Stuen, Kongens Nytorv (Hj. af lille Kongensgade 1), Tordenskjoldsgade 
17 og endelig Nyhavn Charl. Side 18. — Han havde aldrig nogen 
særlig Tilbøielighed til at skaffe sig et fast hyggeligt Hjem. Hans 
omflakkende Liv paa de mange Reiser, hans Aar for Aar gjentagne 
Besøg paa en eller anden af Landets Herregaarde og paa »Rolighedc 
— hvor han var fri for at skulle tænke paa selv at sørge for sin 
Bekvemmelighed og hvor han havde — hvad han meget satte Pris 
paa — god Opvartning — havde saa aldeles vænnet ham fra den 
Tanke at danne sig et Hjem, at det først i hans seneste Leveaar 
lykkedes at imponere ham til at anskaffe sig en egen Seng. 



vn 
tighed og mine Forældre formedelst derres Fatigdom ikke kan 
give nogen Understøttelse fra deres Opholdssted i Odense, nedes 
jeg til at henvænde mig til ædelmodige Menneskevenner om at 
skjenke mig Maanlig en liden Skjerv til min Underholdning til jeg 
ser mig selv i Stand at ernære mig ved min Gage. Jeg skal med 
Flid søge at forkorte Tiden snarts mulig, da naar jeg kan naae 
ved Theatret en Gage af 160 Rdl, jeg nok kan underholdig mig. 
Det er min indstændigste Ben til alle ædeltænkende Mennesker 
at tage i gunstigs Overveielse hvor nær jeg er mit Ønske og 
det alene beroer paa dem om at gjere mig til et lykkelig Menneske 
ved at give mig en liden Understøttelse. Jeg har intet at 
gjengjelde med nden en evig Taknemlighed.» 

HANS CHRISTIAN ANDERSEN. 

I det andet Bønskrift beder han om «en liden enten 
3faanlig eller Qvartalis Understøttelse» idet han haaber «at 
blive instruxert til Skuespiller i denne Saison» l . 

Weyse, der formodenlig havde sat Sagen igang, er den 
første af de paategnede Bidragydende (med 1 Rdl. maanedlig); 
derpaa folge lignende Bidrag, dog kun faa i Forhold til den 
Tid, i hvilken Circulationen fandt Sted, nemlig til Maii 1821. 
Professor Guldberg paatog sig for endeel af de Bidragydende 
at sørge for Pengenes rette Anvendelse. »Jeg har saaledes«, 
skriver han paa Planen, »ialt modtaget til ANDERSEN og gjem-
mer for ham 73 Rdl. Sedler. Desuden har jeg forpligtet 
mig til at lære ham saavel Modersmaalet som det tydske Sprog, 
Alt i den Overbeviisning at han har Naturgaver, der fortjene at 
addyrkes og høre til den Bane, han har valgt. Saameget 
beller anbefaler jeg ham til mine Medborgeres ham endnu nød-

1 I gin senere Skoletid flk han alt imellem fra sine Venner i 
Kjøbenhavn tilsendt nogle, rigtignok tarvelige Bidrag. I flere Breve 
hedder det: »hermed 1 Rdl c. — 
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vendige Godhed, som jeg troer at mærke, at hans Charakteer 
er ufordærvet«. 

Man forsøgte nu at skaffe A. en virksommere Hjælp 
ved at lade ham henvende sig umiddelbart til Kongen med fel-
gende Ansøgning: 

Til Kongen. 

En ubegrændset Lyst til Theaterfaget, hvorfor jeg ene foler 
mig bestemt, har drevet mig til Hovedstaden for, om muligt 
at blive ansat ved det Kongl. Theater. Kun udrustet med min 
heftige Lyst og Haab til ædle Mennesker traadte jeg ud i den 
store Verden, thi min Fader, en fattig Skomager i Odense, 
kunde Intet give mig. Professor WEYSE samt ogsaa Hr. SIBONI 
ere de Ædle, hvem jeg skylder mit Underhold i de 3U Aar 
jeg har været her i Staden. Men da jeg kun med Smerte 
kan modtage Velgjerninger af Professor WEYSE, der maae falde 
ham tunge under de trykkende Tider, og jeg, uagtet jeg nu er 
ansat ved Dandseskolen, indtil jeg kan erholde Plads som Sanger 
og Skuespiller, ikke saasnart kan haabe et selvstændigt Udkomme, 
saa anraaber jeg all. Deres Majestæt om en Understøttelse 
for mit Ophold; en Naade, jeg skal søge at gjøre mig værdig til, ved 
tro at uddanne det Talent, som jeg efter Mænds Dom, hvilke 
jeg ærer og elsker, smigrer mig med at besidde. 

allerunderdanigst 
Kbh. 6. Aug. 1820. n k 

° CHRISTIAN ANDERSEN. 

Kongen paalagde Theaterdirektionen at afgive Betænkning 
herom. I denne hedder det: 

»Da Supplicanten for omtrent ZU Aar siden meldte sig for 
Directionen med Ønske om Ansættelse ved Theatret, fandt 
den efter de aflagte Prøver, at han manglede saavel Talent 
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som Udvortes for Scenen. — Ikke destomindre havde Hr. 
. SEBONI den Godhed frivillig at give ham Underviisning i Sang 
i det Haab at kunne for det første danne ham til Chortjenesten 
ved Theatret, men selv dette saae han sig nedt til at opgive. 
Han tog derpaa sin Tilflugt til Hr. Solodandser DAHLÉNS Dandse-
skole for at oplæres i dette Fag, hvortil han efter Hr. DAHLÉNS 
Erklæring ligeledes mangler Anlæg og Udvortes. — 

Ligesom Dir. altsaa anseer det for sin all. Pligt at fraraade 
hans Ansættelse i nogetøomhelst Fag ved Theatret, saaledes tor 
den heller ikke anbefale ham til nogen Pengeunderstottelse af 
Theaterkassen, der lettelig kunde drage til Felge for andre paa 
kort Tid antagne Elever og saaledes paabyrde Kassen en ny 
Udgift i Fremtiden. 

Den 24. Aug. 1820. 

HOLSTEIN. KAHBEK. OLSEN. 

R e s o l u t i o n : 

Indbemeldte Ansøgning maa efter Omstændighederne bortfalde. 

Frederiksberg 2. Sept. 1820. 

FREDERIK R. 

At GULDBERG ikke havde nogen blivende Glæde af den 
ovenfor omtalte Underviisning, bemærker A. selv (M. L. E. 47). 
At han flere Aar efter, da A. var kommet ind i en alvorlig 
Vei, atter viste sig som hans sande virksomme Ven, er bekjendt; 
men hans Fortrydelse over det planløse Liv i den her om
handlede Periode sees endnu af følgende Brev fra ham 
af 15de Julii 1822: 
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»Hvis De troer at skylde mig nogen Forbindligbed, vil De ene 
kunne vise mig den ved a lde les at opgive det Forsæt, De 
har, at tilegne mig et Arbeide, De skal have isinde at lade 
trykke. Al saadan offenlig Pegen paa mig er mig saa haardt 
imod, at De ikke let kan vise mig en større Æ r g r e l s e , 
end den, paa nogen Maade, hvilkensomhelst, at nævne mig 
som den, der har gjort Noget for Dem. Den første 
Leilighed til at vise Dem taknemmelig mod mig, den store , at 
benytte de Anledninger til at lære Noget, jeg aabnede for 
Dem, den lod De gaae over; den mindre, den ganske l i l l e , 
at nævne mig for en Snees Læsere, den lade De fare! Hvad 
jeg har gjort for Dem veed den Eneste det vedkommer, veed 
Gud i Himmelen; ham ene være det, der dommer os imellem!« 

F. HOEOH GULDBERG. 

Dette maa sigte til den i M. L. E. 56 omtalte Bog: 
»Gjenfærdet ved Palnatokes Grav og Alfeol«. Tre Dage tid
ligere stod nemlig i Bladet Dagen Nr. 165 for 1822: 

I Slutningen af næste Maaned vil udkomme en Samling 
af Digtninger under Titel af: Ungdoms Forsøg, 1ste Deel, 
indeholdende Prolog, Gjenfærdet ved Palnatokes Grav, en original 
Fortælling, og Alfsol, original Tragedie. Blottet for al Under
støttelse til at fuldende sine Studeringer, nødsages Forfatteren, 
der kun er 17 Aar gammel, men har flere udmærkede For
fatteres Anbefaling, til at udgive sit første literaire Arbeide 
i det Haab, ved Subscription idetmindste at see sig skadesløs. 
— Anmelderen, der har seet Prøver af den unge Forfatters 
Forsøg, har deri sporet et ualmindeligt Talent, især med 
Hensyn til det Dannelsestrin, hvorpaa han staaer, og som 
udentvivl fortjener al Opmuntring og Understøttelse til at 
fuldende den hoiere Udvikling, uden hvilken selv det eminenteste 
Genie ei formaaer at hæve sig til et værdigt Standpunkt. De 
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som ville fremme dette Foretagende ved Subscription paa oven
nævnte Samling, behage at tegne sig hos COHENS Enke i 
Pilestrædet Nr. *105. " Enhver, der samler 5 Subscribenter, 
feaer det 6te Explr. frit«. — 

Bogen er blevet trykt i 1822, men uden Afsætning, hvor
efter Oplaget er solgt til SCHOVELIN, som lod den udgaae i 
1827 med et om trykt Titelblad, og som derefter, »da kke et 
eneste Expl. blev aftat«, solgte den som Maculatur1. 

Naar A. siger (M. L. E. 52), at han skrev Alf sol efter 
en Fortælling af Samsee, da er dette en Feiltagelse. Fortæl
lingen findes hos P. F. SUHM. (Samlede Skrifter IV). Han 
har saaledes glemt, at han selv i nogle Forord til Tragedien 
oplyser dette og tilføier, at han ikke har udeladt nogen af de 
handlende Personer, men kun forandret Præstinden til en Yala. 
Han kunde have tilføiet, at han ogsaa trofast har fulgt Sproget 
hos SUHM; exempelvis findes hos Begge Følgende: Da Alfsol 
seer, at Alf er dødelig saaret, siger hun: »End Harald da«. 
Hvorpaa Alf svarer: »Alting vigede for ham, men han faldt — 
Alting er forloret.« »Intet er forforet«, skreg hun. — Paa 
denne Maade lader det sig forklare, at ANDERSEN kunde love 
P. WULFF (M. L. E. 52) at have en ny Tragedie færdig om 
c. 14 Page. 

Vende vi nu tilbage til Aaret 1821, da sees det, at A. i 
dette Aar skrev sit forste fuldt færdige dramatiske Arbeide, 
som dog ikke blev indleveret (M. L. E. 50—51). Bet er opbe
varet i min Haandskriftsamling; Titelen er: Skovkapellet, 
Sørgespil i fem Acter af HANS CHRISTIAN ANDERSEN, Elev 
ved det Kgl. Theater 1821. Af dette rædselsfulde Stykke vil 
jeg meddele Slutningen: 

1 See Trykte Samling af Breve til A. Nr. 284. 
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VERNER: H U ! Timeglasset er udrundet I Hu! 
Tolv dybe Slag — Han kommer Dødningen. 

(betragter alt omkring sig med Skræk). 
Hvor er jeg? Hu, i Graven? Luften er 
Saa kold og tung og lummer. Se der stiger 
De blege Skygger op! de myrde mig! 
Vee, vee, jeg maa afsted! ned! ned! 

(iler hen til Pillen, som forhen vaklede 
og holder sig i Dødskampen fast ved den. 
Den styrter over ham og han begraves 
under dens Ruiner). 

GREVEN, BEATREX, SVENDE (med Fakler) 
sees i det Øieblik, Verner knuses af Pillen, 
i Baggrunden; de standse forfærdede og 
udbryde): 

O Himmel! 

Ende. 

ANDERSEN var dengang Dandse-Elev; i Maii 1821 meldte 
han sig paa Syngeskolen som Chorist; men »om ham kan 
endnu intet bestemt siges«, bemærker Syngemester KROSSING. 
Imidlertid blev han senere antaget som Chorsanger. 

Han havde allerede tidligere bedt om at faae Leilighed til 
at fremtræde paa Scenen i Skuespillet, en Anmodning som for
blev upaaagtet; men han opgav det ikke, og skrev: 

Til Theater-Directdonen. 
27. Sept. 1821. 

Jeg vover her, skriftligt at anmode den heie Theaterdirektion 
om at opfylde mit inderligste Ønske! nemlig at faae JAQUTNOTS 
Rolle i de 2 Grenadere, og da jeg har havd den Ære, som 
ellers kun faae tillades, at recitere den for Directionen og Hr. 
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LINDOREEN siger, at den ikke anderledes kan spilles en jeg 
spiller den, nærer jeg det Haab at faae den i denne Saison og 
vis muligt, ogsaa Claus i Viinhesten, den sidste har H. E. 
Herr Kammerherre HOLSTEIN alt forrige Aar lovet mig, men sagde 
dengang, det ikke kunde skee fer jeg kunde Musik o. desl. 
Nu, da jeg som Elev ved Syngeskolen er antagen, er fra denne 
Side intet i Veien. — 

Forsømme mine Studier kan jeg ikke for at spille 1 eller 
2 smaa Roller. Det vil snarere opflamme mig mere. To 
skjenne Sestere, som Minerva og Thalia, kan gjerne vandre 
Haand i Haand. Som Skuespiller, forlanger jeg aldeles ikke 
at træde frem, kun som Elev! Da, som jeg ved af de Hrr. 
Directører selv, at de Alle Interessere Dem for mig, haaber 

Jeg De vil tage i gunstigst Overveielse, hvad jeg har anmodet 
Dem om. Man kan jo give mig den, og see hvorledes jeg 
seer ud paa Theatret. Jeg nærer det Haab at see mit 
Ønske opfyldt, da ellers den høie Direction ikke har vilde 
seet mig prøve for den. 

Underdanigst 
HANS CHRISTIAN ANDERSEN. 

Elev vod dot Kgl. Theater. 

Directionen svarede 3 October 1821: 

«Dir. finder sig foranlediget til at tilkjendegive Dem, at 
der for det Forste i indeværende Saison ikke vil gives Leilighed 
for Dem til at udføre nogen Rolle paa det Kgl. Theater.» 

Han havde ogsaa anden Modgang paa dette Sted, som 
følgende Skrivelse viser: 

Til den høie Direction for den K o n g e l i g e Skueplads . 
14. Novbr. 1821. 

Jeg seer mig, skjendt ugjerne, nødsaget til at bebyrdige 
Dem med Klage over Hr. Chorist Brandt! men da alle tilstede-
værende paa Syngeskolen veed Hr. Brandts Fornærmelser imod 
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mig, og Hr. Krossing som min Syngelærer har paa det 
eftertrykkeligste onsket, jeg skulde underrette de Hr. Directeure 
derom. Jeg ensker ikke at Hr. Brandt skal komme i nogen 
Ubehagelighed for min Skyld, kun han vil lade mig i Bo for 
Fremtiden. For at kunne gjere de Hr. Directeure deelagtig 
i Sagen, maa jeg'i Korthed fortælle hele Sagen. 

I hele sidste Maanede har Hr. Brandt saavel paa Prøver 
samt Syngeovelser bestandigt opvartet mig med Snuustobak 
saavel i Næse som Mund, samt viist mig andre Uartighed. 
Onsdagen den sidste (forrige Uge) ved Proven paa Zuraime 
og Zulnar begyndte Hr. Brandt som sædvanlig med Uartigheder, 
og spurgte «om jeg havde anklaget ham for Directionen (som 
jeg Dagen ifomd havde truet ham med, hvis han ei lod mig 
være) og da jeg svarede Nei, at jeg meget nødigt vilde fore 
Klage o. dsl., begyndte han da atter paa sit sædvanlige Spog 
med knæpsend paa min Næse og truede at knuse mig, hvis 
jeg sladdrede, og begyndte herpaa med sine Uartighed tem
meligt eftertrykkelig, hvorfor jeg sagde disse Ord: »Jeg har 
aldrig kjendt saa uartig Mosjø som Dem«. Og næppe havde 
jeg sagt dette for han gav mig et stærk Ørefigen, som jeg 
rolig tog imod for det jeg havde sagt. Derpaa begyndte han 
atter paa sit Spog og tilfeiede idet han gav mig nok eet 
Ørefigen »saaledes skulde jeg faae, hvis jeg anklagede ham 
for Directionen« og skjælte mig derpaa Huden fuld. — 

Dette er hele Sagen. Jeg onsker ham ingen Ubehage
ligheder kun han vil lade mig i Ro, for Fremtiden. — 

Jeg beder den hoie Direction naadigst undskylde, hvis 
dette er ikke skrevet saaledes som det burde, da dette er min 
furste Klage i mit Liv, og jeg vil haabe ogsaa den sidste, da 
jeg ikke skriver den med bedste Villie. 

underdanigst 
H. C. ANDER8EN. 

Elev ved Syngeskolen. 
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(Brandt maatte offentligt paa Syngeskolen gjere Afbigt.) 

I Marta 1822 indsendte A., anonymt, Sorgespillet: 
Røverne i Vissenberg, som forkastedes ved følgende Skri
velse : » 

Til Forfetteren af Stykket: 
Røverne i Vissenberg. 

d. 16de Junii 1822. 

Idet de anordnede Censorer tilbageskikke Stykket: Røverne 
i Vissenberg, som aldeles uskikket for Skuepladsen, ønske de, 
at det med Hensyn til Forfatterens personlige Stilling maatte 
Ira Theaterdirectionen blive ham tilkendegivet, at med den 
fuldkomne Mangel paa elementær Dannelse og alle uundværlige 
Forkundskaber, som dette Stykke paa hver Side viser, det 
endog for de allerypperste Anlæg vilde være umuligt at frem
bringe noget, der kunde fortjene at fremstilles for et dannet 
Publicum eller forelægges smagfulde og kyndige Læsere. Sær
deles kjært vilde det være dem, hvis dette Vink maatte formaae 
det unge Menneske til at søge, og hans Venner og Velyndere 
til at forskaffe ham den Veiledning, uden hvilken den Bane, 
han saa ivrig søger efter at betræde, stedse maa og vil blive 
ham lukket. — 

Dette skulde Directionen ved at tilbagesende Stykket ikke 
undlade at tilmelde Forfatteren. 

HOLSTEIN. RAHBEK. OLSEN. COLLIN. 

D. 29, Junii 1822 blev han afskediget som Chorsanger. 

Imidlertid havde han indleveret Tragedien Alf sol, som 
GUTFELD med en Anbefaling leverede RAHBEK. Denne afgav i 
Directionen den Erklæring, at Stykket var upassende for Skue
pladsen, men androg tillige paa, »at dette unge Menneske maatte 
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anbefales til saadan Understøttelse, hvorved hans umiskjendelige 
Anlæg kunde blive dyrket og dannet«; derefter hedder det i 
Protokollen: 13. Sept. 1822. »Forf. af Alfsol mødte efter Til
sigelse, og blev ham tilkjendegivet, at man vilde anbefale ham 
til Egl. Understøttelse for at studere, hvilket han med Taknem
melighed modtog I. — 

Her er det egen l ige V e n d e p u n k t i A N D E R S E N S 
Skjæbne; han blev strax i October sat i Slagelse Skole og 
Theaterdirectionen skrev derpaa — den formelle Afslutning af 
hvad COLLIN allerede havde udvirket hos Kongen — følgende 
Brev 

Til Direct ionen for F o n d e n ad u s u s publ icos . 
d. 2. Dccbr. 1822. 

I Aaret 1819 meldte sig ved Theaterdirectionen et ungt 
Menneske 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 Chorsanger; dog uden at 
erholde nogen Len derfor. Da han ogsaa dertil aldeles intet 
Anlæg havde, tilkjendegav man ham, at han ikke længere kunde 
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 allevegne 
røbede det unge Menneske, der var ganske blottet for Kundskaber, 
lige indtil Kundskab i Modersmaalet, dog tillige robede umis
kjendelige Digter-Anlæg. Et Par af disse dramatiske Stykker 
indsendte han til Directionen i Haab om at faae dem opførte. 

Da bemeldte ANDERSEN, der er aldeles blottet for Formue 
og lever kun af privat Godgjorenhed, som hans godmodige 
Charakteer forskaffede ham, vilde blive ulykkelig og tabt for 
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det borgerlige Selskab, hvis han saaledes vedblev at henSøse 
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 anbefale 
ham til allemaadigst Understøttelse for at kunne studere, hvis 
han udelukkende vilde anvende sin Tid og Flid paa de nodvendige 
Skolevidenskaber. 

Han modtog Directionens Tilbud med Glæde, og paa 
Grund af Hs. Majestæts allernaadigste Yttring i den Anledning 
til mig, COLLIN, paa min foreløbige mundlige 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 Hector MEISLING indhentede Underretning, 
formenes Husly, Kost, Vask, Klæder og Bøger etc. for ham 
idetmindste at medtage 350 Kdl. aarlig. Dersom Hs. Majestæt 
altsaa allern. 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. 

I sin første Charakteerbog har han foran skrevet: «Man
dagen d. 28. October kom jeg i Slagelse lærde Skole i 2den 
Klasse.* 

Jeg gaaer nu over til Brevsaml ingen , som meddeles i 
chronologisk Orden tilligemed de hans Forfattervirksomhed, 
navnlig den dramatiske, vedkommende Actstykker, der ikke 
kunne undværes i en Skildring af hans Fataliteter. 

2 
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Mine egne Betragtninger over ANDERSEN som Forfatter 

og som Menneske forbeholder jeg mig at meddele i Slutningen 
af Bogen; de ville neppe behage alle hans Venner. Men naar 
jeg, som vistnok af Alle har kjendt ham noiest, finder, at 
hans egen Opfattelse af hans Livs Gjenvordigheder, eller idet-
mindste hans Fremstilling af disse, er misvisende, anseer jeg 
mig forpligtet til at berigtige denne. — Andersen har selv 
villet, at man skulde kjende endog de mindste Begivenheder i 
hans Liv fra Vuggen til Graven, ja selv hans inderste Tanker; 
og disse træde intet Sted saa tydeligt og forklarende frem, som 
i hans Forhold til mig og til det Collinske Huus. 

E. COLLIN. 



Til Etatsraad J. Collin. 

Slagelse, Ilte Januar 1823. 
0 

Kiære Velgiører. 

Jeg har nu faaet den lille Arv udbetalt som jeg meldte 
Dem om, Rektoren som Courator fik Pengene og af ham har 

jeg faaet dem imod at vise Qviteringerne for hvad jeg kjober 
for dem, jeg skylder ogsaa Dem at gjere lidt Regnskab derfor. 

Af de 54 Rdlr. som jeg skulde arve gik 1 Rdl. og nogle 
f> til Brevpenge. 

To Rdlr. til Byfogeden i Slagelse for endeel Skriverie 
o. deel. 

15 Rdlr. tillod jeg Magistraten at udbetale til min Moder 
som er gammel og meget trængende (jeg kunde jo ei gjere bedre 
Brug). 

Jeg fik saaledes 36 Rdl. hvoraf jeg nu sender Dem de 10 Rdl. 
som De var saa god at lægge ud for mig til en Kiole (men da jeg 
nu fik denne indlagte Skoleregning tog Jeg af disse Penge til 
dens Betaling som jeg haaber De ikke bliver vred for. 

Et Par Buxer . . . 6 Rdl. 3 | 8 (8 
Linned 14 — » - » -
Stevler forsaalede. . 2 — » - » -
Mit Lexicon indbundet 1 — » - » -
Strømper 1 — » . » . 

•_ 
34 Rdl. 3 % 8 ,8 

2* 
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De seer heraf at jeg vel har anvendet Pengene, og jeg glæder 
mig selv ved at jeg har kundet forskaffet mig disse Nødvendig
heder nden atter at tage det af den Yelgiorer som daglig saa 
faderligt sorger for mig. 

At De inde i Kj ©benhavn bevidnede mig Deres Tilfredshed 
med min Flid og Opførsel, har meget styrket og opmuntret mig, 
og jeg skal i Sandhed stræbe at fortjene Deres Godhed; at De 
saa mildt bedømte mine Charakterer for Græsk og Latin som 
virkelig ei vare saa gode, skal jeg ogsaa erkjendtligen stræbe, at 
disse maa vorde bedre, at jag selv maa kunde fole at De maa 
være tilfreds dermed, endnu nogen Tid vil jeg vel være tilbage 
i disse to svære Ting, men allerede noget hen paa Foraaret 
haaber jeg nok De vil kunne mærke at jeg kommer mig meer 
og meer! Skulde der ellers, naar jeg om Maaneden sender Dem 
Charakterene, være nogen som De synes at kunde fordres bedre 
af mig, siig mig det da, og jeg skal da stræbe desmere i den 
Videnskabsgren. 

Mange Hilsener til alle i Deres Omgivning. « 

Deres taknemlige 

ANDERSEN. 

Slagelse (1823). 

Gode Madamme A n d e r s e n 1 . 

Bliv ikke vred at jeg skriver Dem til — men maaskee at De 
endnu ikke veed hvem Brevet er fra; nu vel, det er fra »der 

1 Kongl. Skuespillerinde B. Andersen, født Olsen, opdraget i 
Bahbeks Huus. 
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kleine Declamator 1 . c — Jeg føler nu fuldkommen, at Studeringer 
ere nodvendige for mig, for engang i Tiden at kunne sikkert 
betræde min valgte Bane. Al elementæir Dannelse og Forkundskaber 
manglede jeg. Jeg er ogsaa flittig, uden at rose mig selv, men 
Grammatik-Lexer kommer jeg ikke saa godt ud af. Jeg var i 
Paaskeferien hjemme i Odense og besøgte min gamle Moder, 
som jeg ikke havde seet snart i 4 Aar. O det var mig nogle 
salige Timer; hun kjendte mig ikke strax og græd af Glæde 
ved Gjenkjendelsen. Ja alene alle Gjenstande i Byen gjorde 
dybt Indtryk paa mig, saa at, jeg skammer mig ikke ved at 
skrive det, jeg græd af barnlig Glæde. For 4 Aar siden drog 
jeg jo ogsaa ud af Byen, et fattigt Barn paa 14 Aar, uden 
Hjelp eller Leder; barnligt satte jeg min Lid til Gud og han 
var mig en kjærlig Fader. Jeg havde virkeligt mange Sorger 
i Kjobenhavn, som De nok selv kan indsee; Tak skee Herren, 
at mange umilde Dage glemmes ved en glad Time. Nu er 
jeg jo kommen i en god Vei som kan lede mig til mit Hjerter 
hoie Maal. Jeg er ogsaa nu i den Alder, at jeg kan see hvor 
tjenlig Stræben er for mig. Mit barnagtige Væsen har jeg rigtignok 
endnu, men jeg føler mig saa vel ved det. Dersom nogen kan 
blive Digter ved de Begivenheder som hændes ham i hans 
Barndom, saa maa jeg blive det. Dog, ikke en lille Digter, 
dem er der nok af; kan jeg ikke blive en stor, vil jeg dog 
stræbe at vorde et nyttigt Lem i Staden. Min Fader er dod 
og Moder meget fattig; jeg har ingen Fader uden Gud, men 
han kan ogsaa bedst hjelpe. Jeg underretter maanedligt Hr. 
Etatsraad COLLIN om mine Charakterer; samvittighedsfuldt meddeler 
jeg ham saavel det gode som det mindre gode om mig, da han 

1 Dette Navn havde Md. Andersen givet ham; at han kaldtes 
saaledes almindeligt, kan jeg godt erindre blandt andet deraf, at vor 
Tjenestepige, som lukkede op for ham, kom ind og sagde: »Det var 
Klamatoren der kom.c 



4 

dog nu er den eneste jeg har i Verden at tye til; han har jo 
selv frivilligt paataget sig en Faders Plads; jeg skal ogsaa stræbe 
at vise mig senligt værdig. Jeg har nu været snart et halvt 
Aar i Skolen, jeg har ikke udmærket mig ved noget andet end 
ved mine Religions-Lexer, B. Historie og ved min Opførsel; men 
da jeg veed at det Sidste er noget af det Bedste —, saa er 
jeg rolig. 

Jeg skriver slet ingen Vers nu, skjent Lysten tidt kommer 
over mig, men jeg har endnu stridt som en Helt. Det er ellers 
en kjedsommelig By og dens herskende Tone. Jeg betragter mine 
Studeringer her som et stort tykt Træ, indenfor hvis haarde 
Bark er en herlig Saft der, naar jeg faaer den nydt, styrker 
og begeistrer mig til Saligflugt; men jeg maa forst afgnave den 
haarde Bark, og det gjør i Begyndelsen ondt i Tænderne. O 
skriv mig til gode Madam ANDERSEN. 

Deres hengivne 
ANDER8EN. 

Slagelse 30. Novbr. 1823. 

Kjære Velgiører! 

Jeg sender Dem herved mine Charakterer for denne Maa-
ned, jeg haaber at De vil være tilfreds med dem Alle, naar 
jeg fratager Græsk, da de øvrige endog ere en lille Grad bedre 
end forrige Maaned. Jeg er meget tilbage i Græsk, og det 
gjor mig derfor ont at det er den eneste Videnskab jeg haver 
med Hr. Rektoren, og at jeg saa skal være saa daarlig deri, 
men jeg vil haabe at det med Flid nok vil blive bedre, — 
Latin interesserer mig, og det lader som jeg kommer bedre og 
bedre ud af det; — 
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Græsk. Maadelig 
Dansk Grammatik (!). Udmcerhet godt 
Latin. Godt? 
Dansk Stiil (jeg har skrevet 2, 

den 1ste. Meget godt? 
den 2den. Udmærket godt? 

Historie eg Geografi. Godt? 
Religion. Meget godt 
B. Historie. Udmærket godt 
Tydsk. Godt? 
Fransk. Meget godt? 
Skrivning. Godt godt 
Regning, Meget godt? 
Sang. Udmærket godt 
Matematik og Udarbeidelser, Godt 
Latinsk Stiil og Gramatik. Temmelig godt 
Opførsel — hos alle Lærer — Udmærket godt 

Naar De glæder mig med nogle Linier fra Dem, o siig 
mig saa om De er tilfreds med min Fremgang. Jeg gjør mig 
i Sandhed al Umage, og dog er jeg stedse urolig for ikke at 
kunde fyldestgjore mine Velgjereres Tanker om mig, eller ikke 
at fortiene den megen Godhed man viser imod mig; (De mis-
forstaaer dog ikke disse Linier?) 

Jeg haaber at faae et Par Linier fra Dem for Julen, 
naar jeg da kommer ind til Byen, skal jeg tage min Danske-
Stilebog med, det vil sikkert glæde Dem at see de heldige 
Charakterer jeg har erholdt for hver enkelt Stiil. — 

Deres stedse 

taknemlige 

ANDERSEN. 
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Jeg sender Dem herved een af mine Stile, det vilde glæde 
mig, hvis De vilde gjennemlæse den, og hvis De fandt at den 
fortiente den Charakteer Læren har sadt under den. 

Hvor vigtigt det er, i sin Ungdom at have lært 
noget Nyttigt, 

(oplyses ved en Fortælling). 

Hos Fornuftvæsener er det Aandelige fremfor det Sandselige, 
og Ungdommen er den Tid, da Aanden er meest skikket til at 
modtage alle Beininger, som gode Kundskaber kan give den til 
Viisdom og Dyd, og da disses Indflydelse ikke alene strækker 
sig til vor jordiske Tilværelses mange Forholde, men endogsaa 
ud over Jordlivets Grændser, saa bør vi, især paa den Tid, 
anvende den meste Flid. Ved erhvervede Kundskaber og Duelig
hed, forskaflfe vi os et rigeligt Udkomme og kunne blive et 
nyttigt Lem af Staten, ja vi erholde endogsaa mange Behage
ligheder, og selv Tilfredsheden med vor Flid er af stoer Vigtighed 
i Henseende til sin Indflydelse. Vigtigheden af at lære noget 
nyttigt i Ungdommen, indseer ikke alle Tider den Unge, da 
Phantasien let vildleder ham, men derfor paaligger det For
ældrene, som dem, der bedre kjende Verden og hvad enhver 
Stilling i den. udfordrer og medfører, at vælge en Virkekreds for 
den Unge, men da i sit Valg at tage Hensyn saavel til hans 
Kræfter som Lyst, og tillige see hen paa den Stilling hvori 
han er født. Den som ikke har lært noget nyttigt i Ungdom
men, er berøvet Midlerne til at erhverve sit Udkomme og at 
blive et dueligt Lem af Samfundet; disse Mangler føre ham ofte 
paa Lastens Vei, da Nød og Fortvivlelse let kunne tilintet-
gjøre enhver herlig Spire. Enhver Stand hvori vi end blive 
fødte, aabner os Leilighed til at lære noget Gavnligt; ulykkelig 
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er den som hengiver sig til Lediggang og Dovenskab. Selv om 
vi ere fedte i en lykkelig Stilling, saa at vore Forældres Rig
domme synes at kunde sikkre os for alle IVIangler, bor vi dog 
aldrig stole paa disse, da Lykken er saa foranderlig. 

U l r ik , en riig Kjobmands Sen i S****, henlevede sin 
Ungdom i Lediggang, tiden at tænke paa at lære noget Nyttigt, 
da han stedse sagde sig selv, »min Fader er den rigeste Mand 
i Byen! — jeg den eneste Arving! — hvorfor skulde jeg giere 
mig Livet suurt, som Skiæbnen har tilberedet saa herligt?!« — 
Men Havet opsluger Faderens Skibe, som ere beladte med hans 
største Eiendomme, andre ulykkelige Omstændigheder indtræffe, 
og tilsidst seer han sig berevet Alt. Vennerne undflye natur-
ligriis, Ingen kjender den Ulykkelige. Berevet Venner, Hielp 
og Haab, bringer Neden ham fra en Fordærvelse til en anden, 
til han tilsidst i et Fængsel udaander sit usle Liv, under Be-
breidelser mod sig selv, fordi han ei havde segt at lære noget 
Nyttigt i Ungdommen, som kunde have sikkret ham for disse 
Skrækkeligheder. En Anden, som derimod flittigt stræbte at 
lære noget gavnligt, seer sig istand til at ernære sig paa en 
ærlig og for Samfundet nyttig Maade, og kan i sit Livs Aften 
roligt skue tilbage paa den svundne Tid og lægge sig til Hvile, 
for at vaagne salig i Evighedens Morgen. — Flittighed i Ung
dommen er en Capital, som giver de herligste Renter. 

Udm. Godtf 

Slagelse (1823). 

Gode Madamme Andersen. 

Ferien her i Skolen begyndte iaftes og den varer i næsten 
3 Uger; da jeg sidst var inde i Kjobenhavn sagde De, at De 
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glædede Dem over, at jeg saa hurtig igjen vilde hjem for at 
læse; jeg tror altsaa at jeg vil glæde Dem mere nu ved at 
tilmode Dem, at jeg har besluttet at blive hjemme hele denne 
Ferie og repetere, at jeg kan staae mig heldigt ved den store 
Examen i October. Jeg maa tilstaæ at jeg meget har Lyst 
til at komme til Kjebenhavn, men saa vil Fornøielsen være 
desto større til Julen. (Herefter følge Charaktererne). 

Her har været et Skuespillerselskab, de gave herlige Styk
ker, nemlig die Ahnfrau og Kysset og Ørefigenet og Mændenes 
Troskab, tilsidst en stor Ballet: Zemire und Azor. Dandsen 
var ligesaa slet som deres Spil i die Ahnfrau var herligt. Man 
siger herude at jeg bliver mager og at jeg endogsaa er melan
kolsk, men det er fordi jeg stedse holder mig hjemme, da jeg 
tydelig indseer, hvormeget jeg har forsømt i min Barndom. 
Jeg manglede desværre mange Forkundskaber da jeg kom i 
Skolen, og De kan være overbevist om, at jeg stræber efter 
Evne at ophjelpe det. — Jeg læser og skriver slet ingen 
Poesi, det vilde være uklogt. Jeg har før læst alt for meget, 
det gode og slette, og nu maa jeg soge ved nyttige Kundskaber 
at ordne dette paa sin rette Hylde og nyde noget mere kraftig 
om just ikke saa fordoielig Føde for den forkjælede Gane. — 
I Onsdags blev Hr. Rektoren indsat i Kirken og jeg blev an
modet om at skrive en Kantate som afsanges efter Biskoppens 
latinske .Tale. Her er den: 

Mel. Kom, o kom du Aand som giver. 
Frøet Liv Alherren giver, 
Spiren sprænger sine Baand; 
Naar den da med Mildhed bliver 
Pleiet af en sikker Haand, 
Staaer den kraftfuld, reen og skjon, 
Skjænker ham sin rige Løn. 
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Lige tændtes ikke Flammen, 
Men med Lærelyst og Flid 
Vil vi stræbe tro tilsammen 
At benytte Ungdoms Tid. 
Himlens Fader styrke dem, 
Som til Held os lede frem. 

De kan være hvis (o: vis paa), at jeg ikke havde skrevet 
det uden at være anmodet og har ogsaa sendt Hr. Etatsraad 
COLLIN en Afskrift, da jeg underretter ham om ethvert Skridt 
jeg gjor, som jeg maa efter min Pligt. 

Da jeg var i Klosterkirken i Onsdags gik jeg ud paa 
Kirkegaarden for at soge Digteren FRANKENAUS Grav; jeg fandt 
den, men den var ganske begroet med Nelder, og Inscriptionen 
paa Væggen var skjult af lasede Klæder som skulde tørres. 
De har dog læst hans herlige elegiske Digte, hvoriblandt Chri
stiansborgs Ruiner. Det gjorde mig saa ondt at hore Madam 
ZIXCKS Død, hendes herlige Fremstilling af Cendrillon vil jeg 
aldrig glemme. Lev vel 

ærbødigst 
Der k le ine Declamator. 

ANDERSEN har vistnok i sin første Skoletid skrevet ikke 
faa Digte, inden han, som i dette Brev, lover sig selv at op
høre med denne Virksomhed; der findes saaledes nogle, daterede 
4. Jan. 1823, i Keglen Udbrud af melancholske Stemninger. 
Som Prøve meddeles her en Art Ode til Venskab: 

Med dunkel Mos paa det hellige Hoved, 
Majestætisk sørgende, skuer ned 
Den med Vedbende omslyngede 
Hensmuldrede Søile, 
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Pegende paa Forgængelighed. 
Rosen jo visner, Lilien segner, 
Stjernerne blegne for stigende Sol. 
Ene knn Venskab evigen blomstrer 
Følger os gjennem Grav og Død. 
Hisset i Hjemmet, hist hos de Kjære 
Venskabets Lilie udvikler sig. 

Et andet samtidigt Digt indeholder følgende besynderlige 
Sætning: 

Naar Boreas med sine Storme 
Besøger Sjolunds skjonne Egne, 
Og De en Fugleskræinme skuer, 
Der eensom staaer paa nogen Mark — 
Da tænk paa mig. 

Til Hr. Rektor Meisling. 

Slagelse 25. Marts 1824. 

Jeg haaber, at De vil giennemlæse mit Brev, da jeg lover I 
Dem ikke oftere at uleilige Dem med Sligt. De er vred paa 
mig, og især fordi jeg skal have smilet, da jeg var uheldig at 
faae en slet Characteer, men det forsikkrer jeg Dem ved Gud j 
(og jeg troer at De ei for har fundet nogen Usandhed hos mig) at 
jeg aldrig, hverken paa Skolen eller da jeg gik hjem, yttrede 
noget Tegn paa Selvtilfredshed, det er en Opførsel som ligger 
ganske udenfor mit Væsen. Jeg har i mine Breve til Hr. 
Etatsraad COLLIN stedse yttret min Mismod, fordi at De ikke | 
kunde være tilfreds med mig i Græsk, og selv sagt ham, at 
De ikke fandt Spor af de Evner hos mig man havde ventet; 

I 
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han har selv svaret mig, at jeg ikke maatte være mismodig, 
da han var ret tilfreds med de andre Gharakterer, kun stræbe 
saa godt jeg kunde med Græsken. Al Grammatik, naar jeg 
nndtager den danske, falder mig tung; og naar jeg dertil er 
ængstelig, stiger Blodet mig til Hovedet og jeg giver da de 
slette Svar som er Skyld i Deres Utilfredshed med mig; iovrigt 
som De formoder at jeg læser Morskabsbøger og ikke mine 
Lexer da feiler De sandelig, kun nogle faa Timer og det neppe 
hver anden Søndag har jeg brugt, og da De ikke vil det skal 
jeg heller ikke dem engang. 

Jeg kom ind i Skolen med for store Begreber om mig 
selv, den uvante Virkekreds, Mangel paa al Elementardannelse 
gjorde mig det mere trykkende; ene mine Foresattes Velvillig
hed kunde give mig Mod til at stræbe. 

Hav Overbærelse med mig endnu i nogen Tid, og skulde 
jeg da ikke i næste Qvartal vise nogen Fremgang, da lover 
jeg Dem selv at trække mig bort fra en Stilling, hvor jeg kun 
opvækker Utilfredshed. Nu kommer de lange Morgener, de 
hjalp mig i Fior, og da tilstod De jo at jeg havde været flittig, 
de vil ogsaa hjelpe mig iaar. 

Smilet har jeg ved Gud aldrig af den daarlige Charakteer, 
jeg ter kalde Classen til Vidne derpaa, ei heller nogentid yttret 
noget om Dem eller de andre Lærere; jeg haaber De seer hen 
paa min Opførsel i den Tid jeg har været her. Som sagt 
overbær endnu nogentid med mig, med Guds Hjelp vil det blive 
bedre, og hvis ikke skal jeg gjerne gaae bort; — og skulde 
jeg have fornærmet Dem paa nogen anden Maade, o da sig mig det, 
og tillad at jeg forsvarer mig, jeg veed mig ganske rolig i 
denne Henseende. 

Tilgiv mig nu denne Gang og jeg skal vise Dem, at jeg 
ikke vil misbruge Deres Godhed. 

Deres taknemlige 
ANDERSEN. 
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Slagelse Juni 1824. 
Gode Madamme Andersen. 

. . . Her seer De mine Charakterer! de ere ikke brillante, 
kun taalelige. Hr. Etatøraad COLLIN bedømmer dem meget 
mildt og er tilfreds med min Fremgang, men det er hans gode 
Hjerte som gjør det, jeg føler altfor vel selv, hvormeget jeg er 
tilbage. Min Barndom blev forsømt, altfor megen usund Mor
skabslæsning gav min Aand det sære Sving den endnu har, 
mine Ideer bleve overspændte, jeg kunde ikke tænke mig Livet 
som*noget solid Virkeligt, kun et Phantasispil. Forsynet tog 
sig af mig, ellers havde jeg med mine Ideer og Begreber blevet 
meget ulykkelig; hvad skulde der have blevet af mig ved at 
gaae og traske i Choret paa Theatret? O jeg føler dybt hvad 
man har gjort for mig, det var sikkert ikke Evner man sporede 
hos mig — thi hvem veed hvor store de ere, men Medlidenhed 
med mig. Jeg gjør mig al Umage men seer mig dog skuffet, 
jeg er jo ellers lykkelig, altfor lykkelig, altfor lykkelig for den 
Stilling jeg blev født i, under saa store Mænds Beskyttelse 
som mine Velgiorere. Et af min Barndoms største Ønsker at 
komme til at studere — er blevet opfyldt, hvad tør jeg ønske 
mere; og dog det, det at man har gjort og gjør saameget for 
mig gjør mig mismodig, da jeg frygter for ikke at fortjene det. 
Der falder mig ofte nogle Ord ind, Fru RAHBEK sagde mig, 
da jeg læste min Tragedie for hende, og hun roste nogle hel
dige Stæder deri, «at det var næsten over min Alder, og at 
hun just derfor frygtede, at, naar hun turde tale billedligt, jeg 
var et Frø, som snart spirede op og blomstrede strax i hele sin 
Fylde og derpaa maatte visne, da derimod Træet kun lidt efter 
lidt udviklede sig«. Ak, jeg frygter ofte hun har Ret. 

Jeg har forbedret mig i den sidste Tid i Græsk og jeg 
haaber det vil blive bedre med Tiden, men jeg er gammel; 
dette Ord lyder stedse i min Sjel og — De vil ikke smile af 
det — bringer mig ofte til at græde. Jeg indseer, og det 
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føler vel ogsaa ethvert tænkende Menneske, at for mig, som traadte 
ind i en lærd Skole fremmed for alle Videnskaber og med en 
brændende Phantasi, som kun var vant til at sværme om fra 
Blomst til Blomst, maatte Skolelivets fabrikmæssige Gang, den 
for mig uoverseelige Mark af Kundskaber som laae for mig, 
gjøre et underligt Indtryk paa, og naturlig den Tanke opstige: 
mon du har Kræfter til at gjennemvandre den? 

Saalænge de Indbildninger, som Smigerie over mine smaa 
poetiske Arbeider havde indgydet mig, var tilbage, saalænge 
feke jeg ikke ganske min Ufuldkommenhed, men nu, alt som 
de meer er udpillede, seer jeg mig først selv i mit rette Lys. 
Mine Velgj ørere og Venner i Kj©benhavn yttre mig jo vel Til
fredshed med min Fremgang; men skulde ikke disse Yttringer 
være en Mildhed for at opmuntre mig mere? Min Yndlings-
Tilbeielighed, Poesi, bor og vil jeg ikke for Øieblikket nære, 
at jeg ikke til denne eller anden Beskjæftigelse spilder min 
Tid, veed jeg; kun i de store Ferier har jeg moret mig med 
det, og det kan jo intet sige. 

Sidste Ferie var jeg en Dag ude hos Digteren INGEMANN 
og morede mig herligt; hans Kone er en meget aandrig Qvinde, 
hun maler paa et stort Oliemaleri af omtrent 4 Alens Hoide 
og Brede, som meest forestiller et Blomsterparti fuldt af 
Pations Blomster, Liljer, Roser og deslige; fra den blaa Him
mel daler en Genius ned. INGEMANN skriver paa en Roman i 
Poesi: Kong Waldemar og hans Mænd. Om Eftermiddagen 
leiede han en Baad og vi seilede over til Parnasset, en Æols
harpe var bundet i Masten af Skibet, INGEMANN styrede Roret, 
og saaledes besteg vi Digtekunstens hellige Bjerg. 

Hvorledes lever ellers deres lille . . . (jeg kan ikke huske 
hendes Navn) — hun som er saa flittig til at lære hos Jomfru 
DALEHN? . . . 

Deres taknemlige 
ANDERSEN. 
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Slagelse 19. Aug. 1824. 

Kjære Velgjører. 

Stolende paa Deres sædvanlige Godhed er det jeg skriver 
Dem til, skjont jeg saa nylig har skrevet. Det er nu over 14 
Dage siden mit Qvartal var ude hos Madam HENNEBERQ og jeg 
har derfor længtes meget efter et Brev fira Dem; at De var 
reist bort, har jeg sagt hende, men da jeg nu formoder at De 
er kommen Hjem saa er det at jeg skriver, for at De skulle 
være vred paa mig, kan jeg ikke overtyde mig om; det sidste 
Brev De skrev mig til var det venligste og meest faderlige Brev 
De nogensinde har sendt mig, og jeg har jo ogsaa ofte bedet 
Dem om strax at sige mig naar De følte Dem utilfreds med 
mig at jeg, maaskee, kunne rette min Feil; endnu har De 
aldrig ytret mindste Træk af Vrede eller Misfornøielse med 
mig, at Hr. Rektoren, som De jo har talt med, ikke kan have sagt 
Dem andet om mig, end hvad jeg selv i mine Breve har til
meldt Dem siger Bevidstheden om mit Forhold mig og Rek
torens Retfærdighed. Ikke saameget Ønsket at betale Madam 
HENNEBERQ, da det er en meget billig Kone, som Frygt for at 
have Deres Vrede er det som bringer mig til at skrive igjen, 
da jeg ingen Svar har faaet paa mine sidste Breve. De kan 
sikkert ikke være vred paa mig, jeg har troligen meddeelt Dem 
alt, har nogen sagt mere da siig mig det, jeg haaber, ved Guds 
Hjælp, at kunne giendrive det. 

Jeg burde jo anderledes briliere i Skolen, end jeg gjør, 
men De har jo selv sagt: De er tilfreds, De fordrer ikke 
Kiæmpeskridt. — Jeg giør sandelig hvad jeg kan og dermed 
er De jo fornoiet? Sæt Dem ind i min Stilling, min første 
Opdragelse, tænk Dem mit Hovede opfyldt med Narrestræger og 
et Oplag af sammenrodede Digte og Romaner, de ikke gode 
Evner, den fæle Flygtighed hvormed jeg sværmede om; da vil 
De bedst kunne bedømme mig; Viljen til det Gode har jeg, 
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og paa den haaber jeg De seer meest hen. Mangel paa Gram
matik er det som gier at jeg er saa daarlig i Græsk og Latin, 
men paa en Maade kan det vel undskyldes, da alle de i Klas
sen med mig have læst deres igiennem i det mindste 2 Gange 
før i 1ste og anden Classe og Lexerne blive derfor kun anseet 
som repetise da de derimod ere ganske nye for mig og temmelig 
store, da jeg ikke kan forsømme de andre Videnskaber. Iøvrigt 
har det i den senere Tid gaaet bedre med Græsken og Latinen 
har De seet af mine Karagterer Hr. Qvistgaard ikke er mis-
fornøiet med. Deres Godhed og Fader-Sind for mig er det 
eneste som kan styrke mig paa en mig saa kiser, men for
medelst Alder og Mangel paa Forkundskaber vanskelig Bane. 

Jeg venter ganske sikkert et par Linier fra Dem paa 
Søndag, da jeg ellers frygter at have mistet Deres Godhed. 

Deres 

taknemlige ANDERSEN. 

Bliv nu ikke vred fordi jeg har vovet at skrive saasnart, 
og skulde jeg have erholdt Deres Utilfredshed siden De sidst 
skrev mig til, saa siig mig Grunden og bedøm mig efter Deres 
sædvanlige faderlige Maade! 

Til Madame Andersen . 

Slagelse 1. Octob. 1824. 

. . . Tonen i mit sidste Brev var nok lidt for mørk, 
saa De har taget mig det lidt ilde op, og jeg indseer ogsaa 
nok, hvor ubilligt det er af mig at være mismodig og meest at 
ville yttre det. COLLIN er saa god, ja næsten altfor god mod 
mig> — Nu i Henseende til Examen. Det bedste jeg kan 
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