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en 4de marts 1786 blev selskabet for efterslægten 
stiftet i Kjøbenhavn. Der var sytten i tallet om

at danne dette selskab.
Rahbek fortæller i sine livserindringer, at anlednin

gen til efterslægtsselskabets stiftelse var den, at den tysk 
fødte rejsekirurg og læge ved Vartov, Johan Clemens 
Tode, i fortrydelse var gået ud af borgerdydselskabet, 
for hvis stiftelse han havde været en af ophavsmændene. 
Og det er ganske rigtigt. Men hvor tilfældig en an
ledning forfatteren til »vi sømænd gør ej mange ord«, 
den iøvrigt godmodige og muntre Tode, blev til efter
slægtsselskabets fremkomst, derom vidner den omstændig
hed, at han blev lige så kortvarigt et medlem af dette 
selskab som af borgerdydselskabet.

Hvad der derimod straks må kræve vores særlige 
opmærksomhed, er den temmelig store forskjel, der fra 
begyndelsen af blev på disse to omtrent samtidigt stiftede 
selskabers betydning. Medens selskabet for borgerdyd, 
dannet 15. April 1785, i længere tid famlede efter sine 
opgaver, stod målet straks klart for efterslægtsselskabet.

Eftcrslægtsselskabct. 1
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Den første opgave, selskabet for borgerdyd stillede 
sig, var at arbejde for tarvelighed i levemåde, et meget 
relativt begreb, der da heller ikke i nogen måde kunde 
samle medlemmerne til en fælleds optræden, men tvert- 
imod splittede dem i mange små grupper, idet den ene 
ikke kunde give afkald på, hvad den anden mente at 
kunne undvære og omvendt. Og da borgerdydselskabet 
siden hen, idet det kom til at efterligne sin yngre kol
lega, efterslægtsselskabet, blandt flere nye opgaver kom 
til at samle sine kræfter om skolesagen, viste også 
manglen på enhed i arbejdet sig her. Man lod nemlig 
skolen på den ene side uddanne vordende handelsmænd, 
frit oplærte under hensyn til handelsstandens særlige 
krav, men på den anden side gav man ogsaa straks 
rigelig plads for den sædvanlige studenterfabrikation. 
Dette kunde kun komme til at virke hæmmende på 
skolens første, mere frit stillede virksomhed. Intet under 
derfor, at de to borgerdydskoler snart blev almindelige 
latinskoler.

Anderledes forholdt det sig derimod med efterslægts- 
selskabets arbejde. Fra første færd havde det kun ét 
mål, som det havde stillet sig klart for dje, og som det 
holdt fast ved. Det var oplysningssagen i menneskelig 
og hjemlig dragt. Om sin drengeskole i ny stil samlede 
efterslægtsselskabet så at sige alle sine kræfter fra begynd
elsen af. Derfor mægtede det ogsaa i lange tider at 
bevare og hævde den som en ejendommelig skole.

Men når borgerdydselskabets arbejde i mange måder 
var spredt og famlende og langt fra kom til at bære så 
sunde og friske frugter, som efterslægtsselskabets virksom
hed gjorde i dets første tid, da var den dybeste grund 
dertil åbenbart den, at medens efterslægtsselskabet ejede 
særlig én mand, hvis hele personlighed var udmærket 
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skikket til at løfte den opgave, det havde sat sig, så 
var selskabet for borgerdyd, trods den ærlige vilje hos 
enkelte af dets ni est fremragende medlemmer, dog væ
sentlig blottet for en særlig dygtig fører og leder.

Det så ud, som om borgerdydselskabet fra begynd
elsen af kunde have fået mere vind i sejlene, dersom 
det med enighed og åben sans havde kunnet følge sit 
ypperste medlems forslag og tankegang. Denne mand 
var historikeren, tænkeren og Danskeren Tyge T{othe, 
måske sin tids mest åndfulde mand, med et varmt hjærte 
for folk og fædreland og med et ædelt og stort syn på 
menneskelivet. Ved selskabets første samlingsmøde, man
dagen den 2den maj om eftermiddagen kl. 5 i Marschals 
gård i Reverentsgaden, holdt Tyge Rothe talen. Vel 
var det en meget lang tale, og sproget, Rothe førte, var 
i mange stykker dunkelt og knudret, men det var dog 
kjendeligt, at her lød et ægte dansk ord, og her var det 
et stort mål, der blev lyst op over. Ved åbningsmødet 
fjorten dage iforvejen havde kammerherre Stibolt holdt 
talen og ganske småt stilet fremhævet selskabets opgave 
som et arbejde »imod yppigheds og overdåds farlige til
vækst i staten«. Men i sin tale tog Tyge Rothe ganske 
afstand fra de småtterier og småligheder, som man vilde 
nå til, når tanken udelukkende skulde sysle med, hvad 
der skulde forståes ved vppighed og overdåd. »Ingen 
sumptuariske eller levemådes love iblandt os«, lød hans 
advarsel. Nej, tvertimod var dette hans opmuntring: 
»lad danske hænder kun arbejde for overdåd. Lad den 
kyndige gartner have produkter for yppig lækkermund! 
Men danske, danske hænder skulle frembringe produkt
erne, og da, jo flere, jo finere, jo kostbarere produkt
erne ere, jo bedre for stat og land. Gid f. eks. en 
bonde kunde have lam at sælge så tidlig, at ét gjaldt 

1* 
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io rdl.! gid han havde grønne ærter længe før påske! 
gid forpagterne havde kalv så hvid i kødet som nyfalden 
sne, fordi den var fedet med engelsk farmers kunst! 
Ja, m. h., efter min politiske kundskabs måde kan jeg 
ikke andet end at anse hver stræng opfordring om al
mindelig knap levemåde som sikkert og sørgeligt bevis,, 
at der er ringe flid, ringe nærings arbejde, ringe ud
komme blandt de folk, der så ængsteligen skulde knappe 
af i sit vellevnet.« Det skulde være et anderledes stort 
mål, selskabet frivilligt valgte sig, end dette at arbejde 
for tarvelighed. Og når Tyge Rothe så skal sige, hvad 
der efter hans ønske måtte være selskabets hovedformål, 
da er det: »at hvad der er menneskets og statsborgerens 
sande, egne, ved egen kraft, flid, mandighed erhvervede 
moralske og politiske værd, det måtte ved selskabets 
medvirkning vinde gyldighed, agtelse, hæder i det dag
lige borgerlige levned.« »Lad os skaffe ædle borgere 
ved at skaffe borgeradel agt«, udbryder han et steds.

Tyge Rothe fik også indflydelse på selskabets første 
lovudkast. Det er hovedsagelig præget af hans tanke
gang. Men imidlertid havde en del andre medlemmer 
udarbejdet en række vedtægter, som helt igennem ude
lukkende bestod af de småligste bestemmelser om af
holdenhed fra overdåd. Da disse vedtægter den 14de 
september blev vedtagne, trak Tyge Rothe sig ud af 
borgerdydselskabet. Og dette mistede derved sin bedste 
mand.

Idet selskabet for borgerdyd i februar 1787, sejl
ende i efterslægtsselskabets kølvand, optog dettes ide om 
en drengeskole, nåede det kun til at faa en bestyrer 
væsentlig af den gamle skoledannelse i Jens Bertel Møl
ler. Han havde tidligere været pageinformator. Adam 
Oehlenschlæger siger om borgerdydskolen i dens første 
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dage, at det var en lærd skole, hvori den gamle Møller 
dannede gode studenter. Men om efterslægtsselskabets 
skole udtaler han, at den var i mange henseender ypper
lig; den var i sin første blomstrende-tilstand et slags 
gymnasium, den første i landet, hvor orden og smag i 
indretningen fandt sted, og hvor der blev sørget for 
sædernes og hjærtets opdragelse.

Når hovedmålet for efterslægtsselskabet lykkedes så 
fortrinligt, da lå det væsentlig i, at selskabet lige fra 
begyndelsen havde til hovedleder og ordner en mand, 
hvis hele livsførelse og udvikling havde været således, 
at han ypperligt egnede sig til at være banebryder for 
den ny, dygtige og livskraftige skole i hjæmlig stil. 
Denne mand var Edvard Storm.

På hundredårs mindedagen for efterslægtsselskabets 
tilblivelse vil derfor af sig selv Edvard Storms minde 
komme til at træde i forgrunden og hans billede komme 
til at fylde den meste plads.

Da forfatteren ;if dette skrift for over tredive år 
siden gik som discipel i efterslægtens skole, lyste endnu 
mindet om skolemesteren Edvard Storm indenfor skolens 
mure. Og uagtet det var tredsinstyve år siden Storm 
var død, gød endnu hans venlige minde forklarelsens 
skin over noget af skolens arbejde. Sådan stod det i 
hvert fald for barnedjet, og var vistnok tilfældet for en 
enkelt lærers vedkommende.

Vi vil derfor ved denne hundredårsfest flette efter
slægtsselskabets mindekrans om Edvards Storms levnedsløb.



Etaril Storms barndomsår o[ første nijtasM,
____ 2^>___,

dvard Storm er født i Norge i Våge præstegård 
den 2ide avgust 1749. Den kjøbenhavnske 

jernkræmmersøn, Thomas Thårup, blev født samme år 
og dag. Men medens Thårup så lyset om morgenen, 
blev Storm født om aftenen, hvorfor også Thårup en gang 
i en ordstrid med Edvard Storm spøgende lod denne vide, 
at han måtte tie stille som en grønskolling i modsætning 
til ham.

Edvard Storms fader, Johan Storm, den gang sogne
præst til Våge, havde sin fædrene hjæmstavn ved savg
ene i Ager sogn ved Kristiania, hvor han blev født den 
28de december 1712. Johan Storms fader hed Mikkel 
Kjeldsen, i daglig tale kaldtes han Mikkel smed. Han 
var nemlig smed og har sandsynligvis boet i den så
kaldte smedgård straks ovenfor nedre-papirmølle i den 
del af savgene, der ligger på østre side af Agerselven. 
Johan Storms moder hed Sofia Elisabeth Henriksdatter 
Storm. Det var hendes familienavn, Stormnavnet, der 
blev optaget af sønnen Johan og hans to brødre, hvoraf 
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den ene, Kjeld Mikkelsen Storm, blev urmager i Kristi- 
ania, den anden, Hans Mikkelsen Storm, blev købmand 
i Kristiania, hvor han døde den 3die april 1782 i en 
alder af 78 år.

Johan Storm, som gik den studerende vej, havde 
haft sit første embede 1739 som personel kapelan hos 
sognepræsten Hans Frisach i Lom i Gudbrandsdalen. 
Her vandt han sin første brud, Magdalena Stub, en 
søster til sognepræstens hustru. Med hende avlede han 
en søn, Aksel Storm, som først var personel kapelan 
og siden økonom for vajsenhuset i Kristiania, hvor han 
døde 1793; dernæst to døtre, hvoraf den yngste, Kri
stine Storm, blev gift med præsten Peder Munk, der 
efterfulgte svigerfaderen i Vage sognekald. — 1745 blev 
Johan Storm kaldet til sognepræst for Karise og Alslev 
menighed på Sjælland. Men da den daværende sogne
præst til Våge, Herman Treschov (fader til den i 1812 
adlede amtmand i Roskilde, Mikael Treschov), ønskede 
et mindre besværligt kald, tilbød han Johan Storm at 
bytte med sig, hvad denne så meget hellere gik ind på, 
som det vilde blive ham, der sad i små kår, vanskeligt 
og kostbart at rejse fra Norge med hustru og børn for 
at bosætte sig i Danmark. Med kongelig tilladelse kom 
byttet i stand, og Johan Storm blev under 26de februar 
1745 udnævnt til sognepræst i Våge, i hvilket kald han 
forblev til sin død den 24de juni 1776. I Våge blev 
han som enkemand anden gang gift 1748 meb Ingeborg 
Birgitte Røring. Hun var en datter af sorenskriveren 
over Øvre-Romerige, Edvard Røring, der boede på 
gården Torshaug. Den ældste af hendes søstre, Anna 
Dorothea, blev moder til de berømte jurister Kristian og 
Jakob Collbjørnsen. En anden af Edvard Storms moders 
søstre, Kirstine, blev gift med Søren Munch, som i sine 
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yngre år havde været søløjtnant, og som sådan deltaget 
med Tordenskjold i slaget ved Dynekilen 1716.

Med denne sin anden hustru havde Johan Storm 
tre børn, hvoraf den ældste var Edvard Storm. Drengen 
blev opkaldt efter sin morfader. Det yngste, Gidsken 
Edvardine, blev gift med apothekeren i Bergen, Ole 
Bornemann Buli, og blev bedstemoder til den verdens- 
oerømte violinist Ole Bornemann Buil.

Edvard Storms barndomshjæm i den norske præste
gård var et livligt og fornøjeligt hjæm. Hertil bidrog 
ikke blot den ret anselige søskendflok; Edvard Storms 
fader, den midaldrende præstemand, havde også sin del 
deri. Han skildres som en liden, vakker og rask mand, 
meget munter og jovial. Han sang så dejligt.*) Fra 
sit barndomshjæm skildres Edvard Storm selv som liden 
af vækst, meget stø, altid alvorlig, aldrig spøgende, anset 
af alle som et eksemplarisk menneske og af sine søskende 
hdjt agtet og inderlig afholdt.

Våge præstegæld ligger i Gud brandsdalen, det samme 
landskab, hvortil præstegældene Læsje, Lom og Gavsdal 
høre. Hoveddalen, hvori de fleste præstegæld har deres

*) Over Johan Storms grav på Våge kirkegård findes en klæber
sten, på hvilken Edvard Storm har sat følgende gravskrift:

»Joh. Storm per 7 prope modum lustra ecclesiæ hujus 
Pastor fidelissimus. Ipsi tale monumentum modeste et pie 
posuit filius Edvard Storm.

Procul, 0 procul este profani! Reverentiam poscunt cineres 
oannis Storm. Nat. IV Kai. Januar. CDDCCXII. Denat. 

VIII Kai. Jul. CDDCCLXXVI. Præco salutoris de Christo 
Evangelii. Qvæ facundus monuit, primus fecit. Et qvod 
rarum! Dolores patienter, livorem festine excepit. Lugent: 
Respublica civem, Ecclesia antistetem, Musæ sodalem, Familia 
et Orphani patrem, Amici delicias, Egestas dulce solatium. 
Qvid plura! Revirescent aliqvando, qvæ huic urne concredi
dimus Ossa, diesque domini monstrabit virum.« 
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plads, strækker sig i en jævn skråning og næsten ens
formig brede fra Mjøsen op til passet, som fører over 
til Romsdal. Våge og Lom ligger imidlertid i en side
dal, gennem hvilken den lille flod Otten løber. Nogle 
af de højeste fjælde, som Norge ejer, omgiver Gud
brandsdalen — mod nord Dovre, i øst Raudane og i 
vest Jotunfjældene. Rensdyr og fuglevildt har ret deres 
hjæm på disse fjælde. Meget udstrakte vidder, der 
nyttes som græsgange, og sætre smykker begge dalens 
sider, medens i sommertiden dalen selv bugner af korn. 
Folket, som boer i Gudbrandsdalen, kaldes »dølerne«. 
Det har fra gammel tid lov på sig for at være et kraft
igt, oplyst og retsindigt folk, der til de sidste tider med 
kærlighed har holdt fast ved de oprindelige sæder. Det 
var om Lomdalen, hvor Våge ligger, og som Ottenelven 
løber langs igennem, at hellig Olaf, da han gennem 
Stav-Brekka så ned igennem dalen med den dejlige 
bygd på begge sider, udbrød: »o jammerskade, skulde 
så fager en bygd af brændes«. — Det var en gammel 
fortælling, at ved foden af bjærget, som endnu hedder 
Tingsva, hellig Olaf dernæst havde det hårde stævne 
med Gudbrandsdølerne under Dale-Gudbrands anførsel, 
der endte med, at bønderne lod sig døbe i Ottenelven. 
I den samme Gudbrandsdal var det, at »der vanked’ så 
blodig en pande« for de skotske lejetropper, som 1612 
under oberst Sinklars anførsel vilde skyde genvej til 
Sverrig gennem dalen. Efter hvad sagnet i folkemunden 
omkring Kringen endnu den dag i dag beretter, havde 
Sinklar henved 1000 Skotter med sig, medens bønderne, 
der lå i skjul oppe mellem træerne i fjældskraaningen, 
kun udgjorde 300 mand. De havde samlet sig fra Våge, 
Froen og Læsje sogne. Derimod havde bønderne fra 
Lom, — som Edv. Storm også nævner i sin vise —
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ingen del i æren. De var nok på vej for at ville være 
med; men det hele var forbi, før de kom til stedet. 
Bønderne anførtes af lensmændene Lars Hage og Peder 
Randklev. De havde løsnet klippestykker og fældet 
træer, som de holdt i beredskab, til Skotterne kom under 
dem i fjældstien. En mand måtte på en hvid hest ride 
baglæns på den anden side af lavgen og holde sig lige 
ud for Skotternes fortrop, for at drage deres opmærksom
hed til sig og vise bønderne, når fjenden kom »under 
lide«, hvor ødelæggelsen var bestemt. Der fortælles 
også, at jenten Ragnhild stod på en hdj klippetop på 
den anden side af dalen og blæste i en stor lur for at 
give signal. Sinklar havde sin kone og sit barn med 
samt en troldkvinde, med hvem han rådførte sig hver 
morgen. Men den morgen, da han nærmede sig Kringen, 
kunde hun intet varsel give ham. Tømmerstokke og 
klippestykker rullede nu ned over vejen og slog mange 
Skotter ihjæl og bragte frygtelig forstyrrelse i den lange 
fjendefiær, der intet anede. Dølerne sprang frem fra 
deres skjul og spærrede frem- og tilbagevejen for fjenden. 
Der blev nu et stort myrderi, og så rasende var bønd
erne, at de ikke kendte til skånsel. Skotterne bleve 
enten nedhuggede med økser eller skudte og kastede i 
elven, som da førte deres mishandlede lig ned igennem 
dalen. Sinklar kunde man ikke skyde. Dog den djærve 
bonde, den dygtigste skytte og den egentlige anfører for 
bondehæren, Berder Sejlstad fra Ringebo, rev en arvet 
sølvknap af skjorten, tyggede den sammen og skød med 
den, og nu kunde intet kogleri hjælpe Skotten.

En gammel stenstøtte, hvorpå står indhugget: »er
indring om bøndernes tapperhed 1612« viser endnu 
stedet, hvor Sinklar med sin trop gik til grunde. De 
minde-medaljer, som den danske konge lod præge og 
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uddele til deltagerne i kampen, gæmmes endnu mange 
steder. På gården Kringelen opbevares fire rifler, som 
have tilhørt Skotterne. Også gæmmer man lævningerne 
af en tromme, en dolk, en spore samt en stor pyntelig 
lysesaks, som skulle have hørt til Sinklars ransgods.

Det er endvidere om disse Gudbrandsdøler, Henrik 
Steftens fortæller, at Kristian den sjætte lod kalde nogle 
velhavende bøndersønner iblandt dem til Kjøbenhavn og 
satte dem på landkadetakademiet i den tanke, at han 
kunde skabe en art adel af dem. Men forsøget mis
lykkedes så grundigt, at kongen måtte skikke dem hjæm 
igen, hvis ikke han vilde have skudt dem. Disse store 
firskårne mennesker, stærke, halsstarrige, modige, op
dragne under hårde forhold i stor frihed, og med en 
levende bevidsthed om deres hdje herkomst, kunde umu
ligt gøre sig fortrolige med den militære »subordination«. 
Gentagende gange satte de sig til modværge mod deres 
militære lærere.

Edvard Storm henlevede barndomstiden til sit tolvte 
år i sin faders hjæm. Det var derfor ikke så underligt, 
at drengen indsugede så meget af den fri, friske fjæld- 
luft, at det til hans sidste tid kunde kjendes, at han var 
en ægte Gudbrandsdøl. I den storslåede natur tumlede 
han sig sammen med de små norske bøndergutter, og 
blev ved omgangen med dem så fortrolig med den gud- 
brandsdalske mnndart, at han siden hen kunde synge 
frejdige sange på dette sit barndoms mål.

Jutulsbjærget, som ligger i Våge sogn og har sit 
navn af Jutul eller Jotul (det betyder bjærgtrold), var 
ret hans yndlingssted. Han digtede senere en vakker 
sang til dets pris. I denne synger han:



12

»Mit spæde øje ved din marmorfod beskued’ 
klar sol den aller første gang, 
som på din grønne top i gyldne klæder rued’. 
Min vugge, svøb og leg var i din skygge, 
og al min barndomslyst på dig at bo og bygge.«

Forgæves glattede fældet om vinteren sine stejle 
sider; de blev dog skueplads for hans barnelege. Her 
gled han frejdigt ned ad på kelken sammen med bygd
ens smågutter; »Som Jutuls hus og trolds palads« be
tragtede han i barneårene det herlige fjæld. Det stod 
for ham i æventvrlig glans; thi sagnet meldte om, at 
der boede en trold derinde, som ret for alvor blev gram, 
»da kristnes tro i Norges land indførtes.« Knap fornam 
trolden fra sit stille bo klokkens lyd fra kirken, som 
var rejst der i nærheden, før han med sit hævnlystne 
sind tog en vældig kampesten op, formede den i sine 
kæmpehænder og kastede den så med trusel mod kirken. 
Trolden ramte imidlertid ikke, så stenen ligger der den 
dag i dag. På den ene side af bjærget ses troldens 
port; man kaldte den i Storms barndom Jutulsdøren og 
gør så endnu. Det er en kolossal port, f ordybningen 
ind i den grå klippemasse har en lysere farve, hvorfor 
porten viser sig med bestemte omrids. Ved siden af 
den står tykke, hvidstammede buske som en slags søjler. 
Dog når de ikke engang op til buens begyndelse, og 
gik fordybningen kun langt nok ind i fjældet, da kunde 
den ældgamle, korsformede Våge kirke med tårn og ranke 
spir magelig stå i den regelmæssige, spidsbuede port.

Foruden egnens storslåede natur og den norske 
bondes djærvhed og friske modersmål, gjorde tillige 
Gudbrandsdalens rige, historiske minder et dybt uud
sletteligt indtryk på barnehjærtet og bidrog deres til, 
sammen med den ævne og fri omgang i hjæmmet, at 
opdrage barnet.
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1761 blev Edvard Storm optaget som discipel i 
Kristiania lærde skole, gik denne igennem i løbet af tre 
år og blev så seksten år gammel sendt til universitetet i 
Kjøbenhavn. Det var et udmærket vidnesbyrd, rektoren 
ved Kristiania latinskole, Jakob Peter Hersleb, 4de marts 
1765 medgav den unge student til »perillustres, nobilis
simi et amplissimi academiæ Havniensis proceres.« I 
Edvard Storms efterladte papirer ligger det gæmt, affattet 
i et såre elegant latinsk sprog. Det fortæller om den 
overordentlige pris, den dygtige Jakob Hersleb satte på 
den unge Storm, ikke blot fordi han lykkeligt havde gen
nemløbet alle dannelsens og sprogvidenskabens udstrakte 
godser (omnia artium humaniorum linqvarumqve lati
fundia), men også på grund af hans sjeldne beskedenhed, 
lydighed og sædernes renhed, ved hvilke han havde 
været et lys blandt de øvrige alumner. Anbefalingsskriv
elsen ender med, at rektor nu lægger denne den bedste 
yngling (optimum adolescentem) i de ærværdige universi
tets fædres favn.

Men allerede året efter sin studentereksamen, 1766, 
vendte Edvard Storm tilbage til Norge, rimeligvis fordi 
et svagt helbred alt dengang begyndte at fremspire hos 
ham.

I årene 1766—69 opholdt Edvard Storm sig dels i 
sin faders præstegård dels som huslærer i Læsje præste
gæld; i denne sidste stilling uvist hvorlænge.

Hvad vi imidlertid særligt vil lægge mærke til, det 
er, at under db se venteår i hjæmmet begyndte det alle
rede at kendes hos den atten, nitten års yngling, hvilken 
virksomhed der skulde blive hans manddoms lyseste ger
ning. Det åbenbal edes nemlig i disse år, at han var i 
besiddelse af den første grundbetingelse, der udkræves 
for at kunne drive en fri skolevirksomhed, det hjærtelag,
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som frivilligt ofrer sine kræfter på at meddele lærlingen 
det bedste, der bor hos en selv.

I Våge præstegård tjente i de samme dage en syt
tenårs tjenestegut. Hans navn var Jakob Danielsen. Han 
hørte hjemme i sognet, hvor hans forældre var fattige 
bønderfolk. Jakob havde fra barndommen af måttet 
arbejde for sit ophold hos fremmede. Efter sin konfir
mation kom han til at tjene hos sognepræsten, hvis søn, 
den unge student Edvard Storm, var en god måned 
yngre end han. Studenten fattede snart godhed for den 
simple, fattige tjenestegut. Lidt efter lidt gik det over 
til det varmeste venskab imellem dem. Edvard Storm 
lærte Jakob Danielsen at læse og skrive og gav ham ved 
forskellig anden undervisning en større dannelse, end 
der den gang plejede at falde i en simpel bondeguts lod.

Væsenlig ved denne fri skolegang blev Jakob Da
nielsen hjulpet til i året 1771 at kunne overtage en 
skoleholderplads i Våge. Fem år efter blev han klokker 
i Våge. Den gamle Johan Storm havde som sin sidste 
bøn før sin død til stedets biskop, Smidt, fremført en 
skriftlig anmodning om at måtte få Jakob Danielsen ind
sat i det ledige embede som klokker i Våge. Da Edvard 
Storm i Kjøbenhavn hørte, hvad der var i gære, løb 
han »på stående fod« ud til biskopen (som dengang op
holdt sig i hovedstaden). Han var ikke hjæmme, men 
ude hist og her i staden for at tage afsked med sine 
venner og kendinger, da han dagen efter skulde rejse op 
til Norge. Edvard Storm lod sig imidlertid ikke af
skrække, men udspionerede af en kokkepige i køkkenet, 
at biskopen skulde spise hjæmme den dag, og ved hvad 
klokkeslet han var at træffe. Derpå rendte han »med 
ånden i halsen« op til hr. Munk (hans senere svoger) 
for at få ham til at gå til biskopen og fortælle klokkerens 
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dødsfald og sognepræstens ønske om at se Jakob Da- 
nielsen i hans sted. Det lykkedes da også at få ham 
til dette embede 1776. Året efter giftede Danielsen sig 
og fik en ikke ubetydelig medgift, for hvilken han købte 
sig den gamle historisk mærkelige gård Sandbo i Våge, 
hvor han boede til sin død, den 7de april 1815. Han 
var en anset mand i bygden og efterlod sig otte børn, 
af hvilke den ældste søn, Johannes, fik gården Sandbo. 
I hans eje var den samling af tretten breve, som Edvard 
Storm i årene 1772—77 fra Kjøbenhavn tilskrev hans 
fader. De opbevaredes af sønnen som en helligdom, og 
det med rette, thi de er vidnesbyrd om, hvor trofast 
Storm var overfor sin ungdomsven og første lærling, den 
simple bondegut. At denne heller ikke blev utro overfor 
sin unge velgører og lærer, men tvertimod hængte med 
en forunderlig barnlig kærlighed ved ham, endog efter 
at Storm mange år havde hvilet i graven, derom vidner 
følgende skjønne træk. Da Jakob Danielsen på sit sidste 
blev syg og sengeliggende, havde han altid Storms breve 
liggende under sit hovedgærde, og ofte, når han trængte 
til trøst, tog han brevene frem og læste i dem. Disse 
breve var også nok værd at læse gentagende i. Selv 
nu, efterat de er bleven over hundrede år gamle, kender 
vi en stor friskhed og skjønhed i dem. Man mærker 
det lige til det sidste brev, at det er ikke blot den elsk
ede ven, men også disciplen, som Edvard Storm tilskriver. 
Han åbner sit inderste hjærte for Jakob Danielsen som 
sin ungdomsven, men skøtter derfor ikke om, at denne 
gør nogen uvedkommende regnskab for, hvad der er 
skrevet. De skulde beholde deres fornøjelige håb for 
dem selv. Men den omstændighed, at Jakob med rette 
fortjener vennenavnet, gør ham også langt større i Storms 
ojne, end om han bar navn af »deres eksellence.«
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Thi Edvard Storm bekender for sin part, at en ven, 
som elsker ham, og til hvis oprigtighed han kan slå sin 
lid, er ham altid kærere end al verdens rigdom, og det 
lige så vel, om han går klædt i vadmel, som om han 
går i guldbroderet fløjl. Derfor kan Storm ikke lide, at 
Jakob Danielsen i sine breve skriver I eller han til ham. 
Nej. skriver han, »for dig, som min bedste ven og 
en ærlig Gudbrandsdøl sømmer et rent og uforfalsket 
du sig allerbedst. Kald mig altid du, det kan jeg lide. 
Og sandelig ser jeg heller, at du kalder dig min tro og 
elskende ven end min underdanigste tjener. Du skal 
aldrig blive min tjener, du skal være min broder og lige
mand, om jeg så bliver biskop.« — Som sin første 
lærling bliver Storm ved med at give ham kærlige og 
sunde formaninger. Ja, selv som syv og tyveårig klok
ker må Jakob Danielsen tage imod faderlige råd af den 
jævnaldrende Edvard Storm. I sit lykønskningsbrev i 
anledning af udnævnelsen til klokkerembedet råder Storm 
ham først til ikke at hænge mere ved den ene af hans 
præster end ved den anden, og skriver dernæst således 
til ham: »følg du mit råd, min Jakob; jeg tror endnu 
aldrig, det har skadet dig at lyde mig. Dernæst må du 
udøve klogskab i omgang med almuen. Dertil hører 
ikke lidet. Du har selv tilforn hørt til denne klasse, og 
må derfor ikke vise den allermindste foragt eller hdjhed 
i dit væsen. Ydmyghed må nu fremfor før være din 
daglige prydelse. Det er ædelt at være ydmyg i med
gang og hdjmodig i ulykke. Men på den anden side, 
min Jakob, er der en afvej, hvortil du let kan skeje. 
Ydmyghed bliver gemenskab. Det anstår dig ingenlunde 
at spille kammerat med dine forrige stalbrødre, det er 
at sige (ti du må forstå mig ret), det anstår dig ikke at 
drikke, danse, savse og smavse med dem. God daglig
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omgang må du ikke nægte nogen. Men kan du lære 
dem den kunst på en ædel måde at være tilbageholden, 
så du vedligeholder hos menigheden en art af ærbødig
hed fer dig, og på den anden kant tillige venlig og 
kærlig, så har du nået en lykkelig hdjhed i klogskab. 
Det første uden det sidste gør dig kun forhadt og for
agtet. Stræb at sammenføje hdjmodighed med ydmyg
hed, alvorlighed med mildhed og munterhed, og for al
ting pas dit embede med den yderste flid, så har du 
vundet flere hjærter end du selv ved af. Vogt dig fra 
begyndelsen af for alt skin og anseelse af gerrighed. 
Fatter man den ringeste mistanke om, at du er begærlig, 
så forsvinder i et ojeblik al kærlighed, al tillid og agtelse. 
Dit eksempel taber sin kraft. Du bliver foragtet. Jeg 
véd, hvor mangen ellers brav mand, der bær denne plet 
på sit ellers ganske berømmelige levned. Klynk aldrig 
før tiden eller knur over slet offer. Intet er ærgeligere 
at høre. Du vinder intet derved. Tænk på den fattige. 
Men nu går jeg til noget andet. Væn dig ikke af med 
arbejde. Det er langt ærværdigere end at hænge ved 
en bog. Alting til sin tid. Dyrk med egen hånd din 
jord, når du får nogen, sådan gjorde Adam. Dette 
muntrer dit sind og bevarer dit helbred. Lad B.s (den 
forrige klokker i embedet) eksempel skrække dig fra 
frådseri, drukkenskab og ladhed. Du har lejlighed til at 
gøre dig til gode af verden. Dette er og i en vis 
orden tilladt. Men sved og fornøjelse må altid veksle 
med hverandre, i fald den sidste skal smage så vel, som 
Gud under os. Lad aldrig nogen prædike dig ind, at 
uskyldig fornøjelse er synd. Det er kun misundelse, 
som taler således. Siden nu Gud har sat dig i den 
stand, at du kan føde en kone, så bør du se at få dig 
en og avle små lystige Danieller og Edvarder. Ægteskab

Nygård: Efterslægtssclskabct. 2
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er såre hæderligt. En smuk, dydig, venlig og huslig 
kone er livets sødhed. At opdrage duelige og gudfrygt
ige borgere er enhver kristens pligt. Du er i de vilkår, 
at du kan vente en pige, som ikke er aldeles fattig, 
men som kan sætte dig i god stand, dog se ikke efter 
andet end netop, om du elsker hende, og om hun er 
værd at elskes. Lad mig træffe dig som en ærværdig 
husfader i dit hus, når jeg kommer op.« —

Som eksempel på, hvor forunderlig skjøn og sund 
tankegangen var i de breve, som Storm således i sine 
ungdomsår vekslede med sin tidligste ungdomsven, kan 
følgende brudstykke tjæne. Det findes i det sidste brev, 
vi kender fra Storm til Danielsen, dateret Kjøbenhavn 
den 28de juni 1777. Efter at have gjort rede for sit 
svage helbred, den bestandige hoste, der plager ham, 
skriver Storm:

»Hvad mit sind angår, da er det gemenligen mun
tert og sorgesløst. Jeg har vænt mig til at sætte min 
lid på det guddommelige forsyn. Alt, hvad der hænder 
mig, véd jeg, er det bedste af alt muligt, derfor græm- 
mer jeg mig aldrig over noget vidrigt. Skulde min 
fader i himlene tillade noget at hænde mig, som jo ikke 
var mig tjænligt? Véd jeg ikke, at jeg ved det aller- 
dyreste middel er forligt med ham, og at han elsker 
mig langt ømmere end nogen ven på jorden? Skulde 
jeg da lade mig kvæle af nogen bekymring? Skulde 
jeg betænke mig længe på, om jeg skulde kaste al min 
sorg på herren, som haver gjort mig, eller om jeg skulde 
forgalde mit liv med unyttig græmmelse? Det er ikke 
to meninger herom. Vi ere upåtvivlelig bestemte til 
lyksalighed også i denne verden. Enhver, som siger 
andet, bespotter Gud. Hele skabningen er for skjøn til at 
beskues igennem tårer. Vor jord er altfor yndig til at
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vare en gradedal for sande troende kristne. Lad dem 
græde, som vandre på lasternes veje og føle i deres 
samvittighed daglig straf for deres afvigelser. Der er 
ingen fred for den ugudelige. Lad dem græde, som 
ikke stå i forening og bekendtskab med deres Gud og 
hans søn, som er langt fra omvendelse og sindsfor
andring. Slige folk have årsag til at være mismodige. 
Deres hjærter ere tilstoppede. De kunne hverken føle 
Guds godhed i naturen eller nådens rige. Forgæves 
synge fuglene, forgæves pynter engen sig med blomster 
og vellugtende græs, forgæves udbreder træerne deres 
velgørende skygge og tilbyder den trætte vandringsmand 
en tilflugt for solens hede, forgæves stræber de nedstyrt
ende vandfald at forlyste øjet og øret, forgæves bevæger 
sig et hav af modne aks bølgevis på agren, forgæves fylde 
de velsmagende fisk vore garn og belønne med en yp
perlig føde vor ringe mdje, som selv var mere en for
lystelse end et arbejde............. Kort sagt, min Jakob,
forgæves er vor livets vej anlagt igennem de udsøgteste 
lyksaligheder, forgæves har skaberens runde hånd ud- 
strøet glæder over alt; når vi ikke ere forligte med Gud 
i Kristo, når vi ved dydige og retskafne handlinger ikke 
søge at vedligeholde herrens yndest, så nytter det intet, 
vi have ingen ret til og ingen del i alle disse herlig
heder .... Forunderligt, at mange, endog redelige 
kristne, ere faldne på den mening, at Guds børn her i 
verden må bestandig lide, bestandig være travrige, be
standig hænge med hovedet; at en troende ikke må 
tillade sig selv den mindste fornøjelse, ikke bruge her
rens gaver med lyst, men altid se ud som en fastende 
farisæer. Alle disse griller grunde sig blot på en åben
bar urigtig forklaring over visse steder i biblen, hvor 
der befales os at korsfæste kødet, at døde vore lemmer 

o*
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på jorden . . . ., som alt sammen kun bør forstås om 
vore syndige lysters udryddelse af hjærtet, men ingen
lunde om alle sanselige forndjeisers afskaffelse.«

Under de tre års ophold i Våge vågnede også den 
første kærlighed hos den unge Edvard Storm, den kær
lighed, han blev tro til sit sidste. Det var uden for al 
tvivl en ung bondepige ved navn Ragnhild, i hvem den 
unge student forelskede sig. Ragnhild var fra gården 
Hammer i Våge sogn. Hun skildres som en vakker og 
fyldig, blid og stilfærdig pige med mørkt hår og blå 
djne. Forbindelsen, som åbenbart har været alvorlig 
ment fra begge sider, huede imidlertid ikke den gamle 
sognepræst, Johan Storm. Han har vel efter datidens 
tankegang ment, at det sømmede sig ikke for sønnen, 
som jo var bestemt til den gejstlige virksomhed, at få 
en slet og ret bondejente til hustru. Rahbek fortæller 
os til oplysning om dette forhold et træk, som for resten 
ikke tjener til ophojelse af den ellers i mange måder 
elskværdige gamle Johan Storm. Dog skal det meddeles 
her. Edvard Storm fortalte engang Rahbek, at da han 
gik med sin første elskov og troede, det var en dyb 
hemmelighed, kaldte hans fader en dag pludselig på 
ham og viste ham enten det nu var en due eller en 
hane, der »på sin vis gjorde kur til sin elskede«, og 
sagde: kom Edvard og se, hvor forlibt den er, der 
fattes intet andet end, at den skulde gøre vers.

Denne mesalliance, efter faderens formening, som 
mulig har forledet Edvard Storm til at gøre vers isteden 
for at læse til eksamen, og som vist nok bragte ham 
til tit og ofte at ombytte præstegårdsstuen med det 
buskeklædte fjæld uden for til lykkelige stævnemøder 
med sin Ragnhild, har sikkert bidraget sit til, at Edvard 
Storm atter måtte forlade sit barndomshjæm og aldrig
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kom til at gense det mere. Men trods faderens uvilje 
kunde han dog aldrig glemme sin ungdoms elskede. I 
et af brevene til Jakob Danielsen (13de oktober 1773) 
skriver han som post scriptum: »hils og Ragnhild Ham
mer, når du får tale med hende.« To år derefter digt- 
tede Edvard Storm sin »Erlands*) ode til Jutulsbjærget«, 
i hvilken det til slutning hedder:

»Så sang og du, min Ragnhild, for mig før, 
når i min arm på dette bjærg du hvilte, 
og Jutul lytted ved sin dør 
at se, hvordan naturens datter smilte.
O, kære bjærg, o, lykkelige dage!
Mon I ej komme mer, mon aldrig mer tilbage?

Jeg ser dig, og min sjæl omfavner dig 
blandt disse buske, hvor vi fordum vanked, 
hvor, Ragnhild, du så tit med mig 
på purpurklædte joid den sure tyting**) sanked; 
der irrer du og sukker, græder, håber, 
og »Erland«, »Erland« med afmægtig stemme råber.

O, bjærg, hør du min Ragnhilds sørgelyd 
og igentag mit ravn, så tit hun kalder, 
med nye kranse dig bepryd, 
når hendes vej blandt dine skygger falder. 
Byd viftende Zefirer did at ile, 
hvor hun sin skjønne krop udi dit græs vil hvile.«

Det er en dyb vemod, der går igennem Storms suk 
over tabet af hans vakre, blide, mørkhårede og blådjede 
jente, som lader os ane, at han med hende tidligt tabte 
en stor del af sin livslykke.

Ragnhild Hammer kunde heller ikke glemme Edvard 
Storm. Hun kom senere til at tjene som barnepige i 
Våge præstegård hos Edvard Storms svoger, præsten 
Munch. Medens dennes søn, Johan Storm Munch (død

*) Erland er et pseudonym, som . Edvard Storm oftere bruger. 
Erland betyder den landflygtige.

”) tyting d. e. tyltebær.
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1832 som biskop over Kristianssand stift) endnu var 
barn, plejede Ragnhild ofte at synge for ham »Erlands 
ode til Jutulsbjærget«. Da drengen engang spurgte 
hende, opmærksom ved navnet Ragnhild: »fr det dig det 
Ragnhild«, så kom der tårer i hendes djne, men hun 
svarede intet. Senere blev hun dog gift med en Erik 
Klokkergården på en plads under Våge præstegård. 
Men Edvard Storm forblev ugift hele sit liv.

Digteren A. Munch, søn af ovennævnte biskop J. 
S. Munch, har i et kjønt digt, »Edvard og Ragnhild«, 
besunget historien om Edvard Storms første kærlighed. 
Han lader sagnet mælde, at allerede i Edvards børneår var

»hans legesøster, barndomsven 
den liden Ragnhild vene. 
Hun var en dalens jente selv, 
så frisk og glad som Otte elv, 
så let som birkens grene.«

Men da de mødtes igen i ungdomsårene,
»da blev det nu en anden leg,
ti nye følelser opsteg 
i deres unge hjærter. 
Sig knoppen ud til blomst udslog, 
og elskov dem til fange tog 
med al sin lyst og smerte.

De mødtes nu ved morgenkvæld 
på Jutulsbjærget» bratte fjæld 
og veksled kys og tale, 
og huldren lyttede dertil 
og lokked dem med fjerne spil 
fra klipper og fra dale.«

Da så Edvard Storm kom og bad sin fader om 
hans minde til forbindelsen, svarede denne:

»hun er et husmandsbarn, du véd, 
det er på tid, du drager ned 
at tage din eksamen.
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Men sønnen svared: fader min,
i fald du bojer ej dit sind 
til det, som jeg begærer, 
da drives jeg fra fødestavn, 
men ikke ned til Kjøbenhavn; 
jeg bliver her som lærer.

Der trænges hårdt i denne krog 
til lysets ord fra kundskabs bog, 
dem vil og kan jeg sprede. 
I Gudbrandsdal der findes vel 
en liden plads opunder fjæld, 
hvor to kan bygge rede.

Den gamle præst böjede imidlertid ikke sit sind, 
men brugte tvertimod sin myndighed over for Ragnhild. 
Edvard fik det at vide gennem Ragnhilds mund, da hun 
den lyse sommernat stod udenfor hans hyttes dør.

»Edvard« (hvisked hun), nu vi skilles må, 
passe ikke for hinanden, 
nu kan først jeg se og rigtigt det forstå, 
han har sagt det præstemanden, 
aldrig blev din lige jeg i kløgt og ånd, 
vilde på din vinge lægge kun et bånd, 
ud du flyve må 
til det fjærne blå, 
der du finder nok en anden.«

Digtet af A. Munch slutter sådan:
»Så skildrer sagnet Ragnhilds færd, 
og hendes höjsind var nok værd 
at vorde her gengivet. 
Hun havde opfyldt tro sit kald, 
hun havde ofret for sin skjald 
sin lykke her i livet.

Var han hos hende bleven gæmt, 
knapt Sinklars visen havde stemt 
hans folk til kraft, som kvæger. 
Var han kun bleven bygdens mand, 
for efterslægten havde han 
ej dannet Øhlenschlæger.«
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Den 31te Juli 1769 rejste Edvard Storm fra Våge 
præstegård, efter at have taget en bedrøvelig afsked på 
Skedslykken med Jakob Danielsen, som endnu dengang 
tjente i præstegården, og vel ikke mindst med Ragnhild 
Hammer.

I Kristiania opholdt han sig en fjorten dags tid i 
huset hos sin farbroder »monsieur« Hans Storm, der 
rimeligvis var købmand i byen. Den unge Edvard 
Storm nyttede dette ophold til at modernisere sig lidt. 
Han anskaffede sig sko og knæspænder, købte en ny 
hat, silkestrømper, sorte bånd og havde jævnlig brug 
for en hårskærer Petersens »opvartning«. Men omsider 
slog pengene ikke længer til til at more sig i det muntre 
Kristiania. Han måtte tænke på at få taget fat på stu
deringerne igen. Så forsynede han sig da med det nød
vendige til den dengang så langvarige rejse fra Norge 
til Kjøbenhavn; han købte sig en madkurv og en hænge
lås til sin madkurv; og efterat have uddelt rundelige 
drikkepenge til tjenestefolkene i sin farbroders hus, rejste 
han den 12te august fra Kristiania. Edvard Storm skulde 
ikke oftere gense sit stolte fædreland, hvor hans fagreste 
ungdomshåb havde fået så stærkt et knæk. Først den 16de 
september 1769 kastede skibet, han var sejlet med, anker 
udenfor Kjøbenhavn. Men inden Storm forlod fartojet, 
havde han måttet punge dygtigt ud til matroserne og 
dragerne samt til »visitørerne« på toldboden. Disse sidste 
ndjedes dog med en halv flaske vin til ti skilling. Han 
fandt snart et logi i byen, hvor han måtte betale ni 
mark ugentlig, en forholdsvis hdj betaling. Det synes, 
som om han i begyndelsen af sit ophold i hovedstaden 
har været genstand for optrækkeri. Engang måtte han 
betale en kop kaffe med seks skilling, fløde til samme 
4 skilling, sukker til samme 6 skilling. Billigere havde 
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han det på spisekvarteret hos madame Wormstrup, hvor 
han dagen efter sin ankomst spiste til middag for 12 
skilling og senere, da pengene blev færre, for otte, seks, 
ja fire skilling.

I hovedstaden fortsatte Storm nu sine teologiske 
studeringer. Det var hans ønske en gang at måtte blive 
præst. Men hans svagelige helbred og såre trange, øko
nomiske omstændigheder lagde ham idelig hindringer 
ivejen.

Efter tre års forløb skrev han sit første brev til sin 
»allerkæreste ven« i hjæmbygden, Jakob Danielsen, hvori 
han siger: »Du kan sikkert tro, at jeg siden vor skils
misse har prøvet, hvad modgang er. Jeg har på visse 
tider lidt ondt nok, ofte (dog efter Guds faderlige for
syns råd) manglet det nødtørftigste, ofte været i livsfare, 
ofte lidt fortræd af skarnsmennesker, somme tider og 
formedelst min egen fordærvelige naturs overilelser fundet 
stor ulejlighed. Hvor skulde jeg kunne have båret så 
meget, når ikke religionen havde styrket mine svage 
skuldre? .... Nu kan jeg ikkun mælde, at jeg (Gud 
være tak!) har haft den hele sommer og har endnu en 
overmåde god helbred, som jeg ikke mindes at have 
haft bedre alle mine dage. Dette har voldet, at jeg er 
vokset temmelig til både i hdjden og i tykkelsen, så at 
du næppe kendte mig igen, om du nu så mig. Men 
hvorlænge denne sundhedstilstand skal vedvare, står i 
den almægtiges hånd.« — Den vedvarede imidlertid en 
tre års tid, så at han i et af brevene til ungdomsvennen 
kunde skrive: »Det, som er det bedste, uden hvilket 
alle andre timelige herligheder blive usmagelige, jeg har 
den kostbare helbred, hvorfor jeg ikke noksom kan 
takke min himmelske velgører. Det er så overmåde 
rart, at fremmede finde sig bestandig vel i den kjøben-
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havnske luft, at man neppe træffer én, som (når han har 
opholdt sig her noget længe) jo har måttet købe sit 
borgerskab med en svær sygdom. Men dette har Gud 
friet mig for.« Vi skulle imidlertid senere se, at sådan 
vedblev det ikke at gå.

Det timelige udkomme var så knapt for Storm i 
disse år, at han snart tænkte på at søge sig en tjeneste 
i Norge, snart at være huslærer på landet. Han skriver: 
»jeg lever efter den kjøbenhavnske pinagtigheds måde . . . 
jeg fryser dygtigt, ti her er ikke så god tid på brænde 
som hjæmme på Våge.«

Vi får igennem Storms regnskabsbøger, som findes 
på det kongelige bibliotek, en oversigt i det enkelte over 
hans timelige eksistens i disse tre første år i hovedstaden. 
De fortæller os om, at det var en overordentlig tarvelig 
tilværelse, den unge student måtte friste. Festligholdelsen 
af mikkelsaften t. eks. gik for sig ved et måltid bestaa- 
ende af »for i skilling tvebak og en pægl brændevin«, 
efter hvis nydelse han i sin ensomhed trøstede sig ved 
et glas gammel vin eller »pounche«, ved at røge tobak 
af en kridtpibe og spille på en violin. Trods hans små 
indtægter anvendte han dog en del på fornøjelser; navn
lig kunde han ikke godt undvære at gæste teatret. En
gang om ugen købte han sig en tomarks plads i par
terret. For at have noget at bestille imellem akterne, 
medtog han i begyndelsen gerne for et par skilling 
»kager at bide på«, senere spenderede han som oftest 
en mark til »komediemad« eller »operamad«. Bøger 
skulde han også anskaffe sig, især homiletiske skrifter; 
og han var en flittige kirkgænger i flere af stadens kirker.

Den 17de november 1769 flyttede Storm ind som 
alumnus på regensen. En af hans første kontubernaler 
var hans fætter Peder, søn af Hans Storm i Kristiania.
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Denne Peder synes at have været en temmelig letsindig 
fyr, ti i 1771 måtte hans fader sende Edvard Storm penge 
til at betale Peders gæld, og Edvard Storm måtte derfor 
sætte sin lystige fætter på dagpenge. løvrigt delte de 
sengeleje sammen. Portneren Knudsen holdt dem med 
tevand for 1 skilling daglig pro persona; sénere fik de 
deres morgendrik fra et tehus ligeoverfor regensen. Ed
vard Storm fik flere venner blandt regensianerne, men 
særlig én ved navn Engelhardt. De læste sammen, spiste 
og drak sammen og holdt meget af at spasere sammen. 
Hyppigt galdt turen Frederiksberg, hvor de da gerne 
plejede at fortære en karbonade til otte skilling, en por
tion te eller lignende. Sangerne derude »bekom hver 
to skilling« på tallerkenen.

Den 16de september 1770 mistede Storm denne ven. 
Han skriver i regnskabsbogen: »denne dag rejste Engel
hardt for alvor. Mærkedag! jeg er ret melankolsk der
over.« Hans ny kontubernal var lige så fattig som han 
selv. Allerede i november var nøden så stor, at han 
noterer »en portion steg (ambo edebamus) 5 sk.«, og 
den 11te december skriver han »stor fattigdom«. I 
juledagene bliver det endnu værre: den 24de frokost 1 
sk., en kringle 2 sk., smørrebrød til juleaften 7 sk., et 
lys 2 sk. Første juledag var hans udgifter 18 sk., men 
anden juledag kunde han kun udrede 5 sk. til livets 
ophold.

De fleste penge fik Edvard Storm sendende fra sit 
hjæm, men hele hans årlige indtægt udgjorde de tre år 
kun 160 rdl. Og dog gik der næsten ikke en dag hen 
uden at han gav almisse til »stoddere« og »elendige 
karle«, til matroser og soldater eller til studenter, der 
var endnu fattigere end han selv. Med sit gode, men
neskekærlige hjærte kunde han ikke sige nej. Den 2den
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marts 1772 giver han en soldat sin næstsidste toskilling — 
og i længere tid punger han ud et par gange om ugen 
til en »latinsk soldat«, rimeligvis en student, der havde 
ladet sig hverve.

I slutningen af 1772 forlod Edvard Storm regensen. 
Han lejede sig ind ude i byen.

Men i sommeren 1773 fik Storm gennem hofpræsten, 
hr. Schmidt, og holmens provst, Søren Hee, tilbud fra 
justitsråd Neergård, den rige herremand på Svenstrup, 
seks mil fra hovedstaden, om at gå i hans tjeneste som 
informator for en søn. Om de imellem begge parter i 
så henseende indgåede forpligtelser skriver Edvard Storm : 
»jeg forpligter mig til ikke at søge eller tage nogen 
anden tjeneste, indtil hans søn er bleven studeret; men 
hvad et gejstligt embede er angående, da er det mig 
tilladt at søge og tage, hvad jeg imidlertid kan få, alene 
så længe jeg konditioner, så skal det ske hos ham og 
ingen anden. Fremdeles: skal jeg lære min discipel alt, 
hvad en brav og lærd student bør at vide og holde 
skole på fransk, da drengen lige fra han lærte at tale 
har været øvet i dette tilligemed det tyske sprog, og 
for resten som det tilkommer en hofmester have opsyn 
med hans sæder og lære ham artighed og den blandt 
store folk brugelige levemåde. Endelig forpligter jeg 
mig til at møde på Svenstrup akkurat til Mikkels dag 
for at tiltræde min tjeneste.

Min principal derimod forpligter sig på sin side til 
følgende: 1) at omgåes mig med al den kærlighed, som 
jeg kan forlange, og gøre mig mit ophold der så be
hageligt som muligt; 2) at give mig foruden nyaars for
æringer og sådant mere årlig 100 rdl. i løn; 3) når 
jeg har tjent min tid ud, da skal han, om noget af hans 
egne kald er ledigt, straks kalde mig som sognepræst



29

dertil eller i mangel deraf ved andre herremænd, så 
snart lejlighed gives, arbejde på at få mig befordret; 
men om dette skulde vare noget og ej straks kunne ske, 
da er han pligtig til at svare mig de ioo rdl., hvert år 
jeg skal bie.«

Det er ikke uden grund, at Bernt Moe, udgiveren 
af tidsskrift for den norske personalhistorie, ytrer, at 
man af denne sidste betingelse med temmelig vished 
synes at kunne slutte, at Edvard Storm må have taget 
teologisk embedseksamen, medens hans forskellige bio
grafer derimod berette, at han ophørte med at studere 
teologi på grund af en heftig brystsvaghed. Storms 
navn findes imidlertid ikke på Kjøbenhavns universitets 
liste over teologiske kandidater. Muligvis havde det 
været Storms tanke at ende sine teologiske studier i 
sommeren umiddelbart før overtagelsen af hovmester
pladsen på den sydsællandske herregård. Men han må 
så uventet være bleven hindret deri på en eller anden 
måde, og denne mangel har så måske været årsag til, 
at han slet ikke kom til at tjene justitsråd Neergård. 
Den 13de oktober 1773 skriver nemlig Edvard Storm til 
Norge: »jeg rejser med det første til Svenstrup.« Men 
på en af sine regninger over husleje i Kjøbenhavn skriver 
han: logerede hos Køningsfeld fra 7de desember 1773 
til 24de maj 1774. Hans ophold på Svenstrup har da 
ikke engang varet to måneder. Rimeligt er det, at han 
slet ikke kom dertil. I hvert fald véd vi, at han fra 
maj 1774 for bestandig havde ophold i Kjøbenhavn.

Medens således udsigten til hovmestergerningen i 
herremandens hus glippede for den fire og tyveårige 
Storm, sikkert til gavn for hans fremtid, havde alt tre 
år iforvejen hans menneskekærlighed fundet lejlighed til 
at give sig et nyt vidnesbyrd om, hvad hans egentlige
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livsgerning skulde være, at blive en ædel og klartseende 
opdrager for de små og fattige i samfundet.

Denne gang var det ikke som i Våge præstegård 
en fattig bondegut, han måtte tage sig af. Det var et 
forældreløst borgerbarn, en fattig kjøbenhavnsk dreng, 
som Storm optog i sin frivillige kærlighedsskole. Dreng
ens navn var Lars Jørgensen. Senere optog denne til
lige fornavnet Edvard til minde om sin opofrende vel
gører, Edvard Storm. Lars Jørgensen var født i Kjø- 
benhavn 4de juni 1757. Storm skal have boet i nærheden 
af hans forældre og kendt disse, som var fattige sko
magerfolk. Da Lars kun var tolv år gammel, døde 
begge hans forældre, og han stod tilbage som en forladt 
og aldeles hjælpeløs dreng. Men den unge Storm rørtes 
ved drengens sørgelige skæbne. Og uagtet han selv 
havde det såre knapt dengang, hvad udkommet angik, 
tog han dog drengen til sig som sin egen og sørgede i 
to år faderligt for hans ophold, opdragelse og undervis
ning. Han underviste ham i skrivning, regning og uden
landske sprog. Edvard Storm var nemlig klarsynet nok, 
trods sin egen ungdom, til at kunne se, at der stak en 
fortræffelig købmand i den fattige skomagersøn. Og 
med dette mål for dje anlagde han så også sin under
visning med drengen. Med en ganske særlig kærlighed 
omsluttede Storm denne dreng. Han skriver til Jakob 
Danielsen: »elskværdigere barn er der næppe til. Han 
græder hver gang han hører mit navn nævne, thi han 
kender ingen anden fader end mig, og jeg føler fuld
kommen en faders hjærte til ham. Skulde du nogen
sinde komme, hvor han er, eller på nogen måde træffe 
ham, så vær hans broder og ven, så vist som du vil 
være min. Der er ingen af den danske nation, som jeg 
elsker højere end ham.«
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Da Lars Jørgensen var bleven konfirmeret, skaffede 
Storm ham en plads som følgesvend for den natur
historiske professor ved Kjøbenhavns universitet, Morten 
Thrane Brünnich, der just da havde fået det hverv at 
foretage en undersøgelsesrejse til Kongsberg i anledning 
af det derværende sølvværk. Efter et års tid at have 
fulgt med professor Brünnich, tog Lars Jørgensen sig en 
tjeneste hos en købmand i Kongsberg. Senere nedsatte 
han sig selv som købmand i Kongsberg, i hvilken stil
ling han vandt både kongens og sine medborgeres hæd
rende agtelse og tillid. Den fattige kjøbenhavnske dreng 
blev til sidst kongeligt medlem af direktionen for Kongs- 
bergs offentlige fattigvæsen og gav som sådan det første 
stød til den menneskelige indretning og bestyrelse af 
fattigvæsenet, som kom til at gælde der i mange år. 
Blandt de børn, som den ansete købmand ved sin død 
den 26de januar 1813 efterlod sig, var en søn, der bar 
navnet Edvard Storm Jørgensen. Denne forplantede sin 
faders anseelse og dermed mindet om Edvard Storms 
sjældne gave til at kunne opdrage. Også han blev med
direktør af den kongelige direktion for Kongsbergs offent
lige fattigvæsen samt ordfører i byens formandsskab.

At Lars Edvard Jørgensen under sin voksende vel
stand og anseelse som norsk købmand bevarede en søn
lig taknemlighedsfølelse over for sin norske velgører i 
den danske hovedstad, og at denne ikke mindre til sit 
sidste var knyttet med et stærkt kærlighedsbånd til sin 
anden plejesøn, derom vidner foruden et efterladt brev 
fra L. J. til Storm kort før dennes død tillige ti efter
ladte breve fra Storm til Lars Jørgensen. Vi vil få 
gentagende lejlighed til at anføre brudstykker af disse 
breve, fordi de danner en af hovedkilderne til oplysning 
om Edvard Storms ti sidste leveår.
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De fem, seks første år af Edvard Storms ophold i 
hovedstaden fra 1769 gæmmer hans første gærende ung
domstid. Han havde som en fremmed plante vanskeligt 
ved at finde sig til rette i den jordbund, i hvilken han 
var overflyttet. Mod Norge bar hans længsel ham stadigt. 
Hver vinter håbede han, at, når sommeren kom, skulde 
han gense Norge og sine venner i Gudbrandsdalen. 
Men håbet opfyldtes aldrig. Og da han nødtes til at 
se sig om efter en huslærers plads, havde han hellere 
søgt den i Norge end i Danmark, hvis han ikke havde 
syntes at være sin lykke i fremtiden, nemlig præsteger
ningen, nærmere i Danmark.

Det er med en forunderlig trofasthed, Storm ved
bliver at sende hilsner til sine gamle bygdekammerater, 
Erik Jørgensen, Ole Galstad, Jon Sønske Eng og Elland 
Bakken og øvrige kendinger. Med stor deltagelse spørger 
han ud, hvorledes disse hans barndoms og første ung
domsvenner har det. De indsnævrede forhold i hoved
staden pinte hans friske fjældnatur, ikke mindst om vint
eren. »Havde jeg kun min Ulvsblak her og en let 
norsk slæde«, skriver han til Jakob Danielsen, »saa skulde 
jeg forndje mig, ti nu har vi noget sne og frost, som 
sjælden sker«. Den kjøbenhavnske kanefart har ærgret 
ham mangen gang, siger han. »Jeg tror, du og enhver 
ærlig døl fik ondt derover.«

Det var derfor naturligt, at Storm i disse år nærmest 
søgte omgang med norske landsmænd, som opholdt sig 
i Kjøbenhavn, og som gerne besøgte ham, så tit de 
kunde. Dog, skriver han, »de liderlige og uskikkelige 
blandt dem skammede sig og kom aldrig«, hvilket var 
ham ret kært. Blandt de skikkelige Gudbrandsdøler var 
der dog én, som i begyndelsen syntes Storm alt for 
skikkelig. Det var Hans Engelbrektsen Skar. Rygtet
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havde afmalet ham som en mand, hvis altfor store hel
lighed ikke tillod, at han søgte omgang med verdslige 
mennesker. Storm gik derfor hans dør forbi og ud
bryder i omtalen af ham: »Gud bevare os for sådanne 
landsmænd«. Det pietistiske hængehovederi var imod 
Storms menneskelige, kærnesunde natur. Det var i sam
klang hermed, han senere sang i en af sine drikkeviser: 

»Gud hjælpe den, som bruge skal 
proptrækker til sin glæde.«

Edvard Storm blev også til hjælp for adskillige 
norske livvagtskarle, der lå i garnison i Kjøbenhavn. De 
holdt sig til ham. Han var deres sekretær, formynder, 
rådgiver og stundum kasserer. »Jo tiere«, skriver han, 
»disse unge, voksne mennesker tale med mig, jo kærere 
er det mig, og jeg føler en ubeskrivelig fornøjelse ved 
at se, at de efterhånden forbedre deres tænkemåde og 
holde sig ubesmittede i al den urenlighed, som omgiver 
dem. Ofte lykkes det mig at skaffe en eller anden al 
dem en tjeneste, hvor de kunne leve godt og erhverve 
sig noget, og jeg stræber med Guds nåde, at jeg endog 
i denne cirkel kan gøre noget gavn.«

Hos hr. Henrik Fredrik Christiansen Pram, der siden 
1765 havde været sognepræst til Slagslunde i Nordsjæl
land, kom Edvard Storm også stundum i besøg. Pram 
havde nemlig været præst i Læsje i Gudbrandsdalen. 
Som han selv var norsk af fødsel, således var også hans 
søn, den senere bekendte digter Kristian Pram, en Gud- 
brandsdøl. Denne sidste var syv år yngre end Edvard 
Storm.

I disse Storms første ungdomsår, hvor hans hjærte 
og tanker endnu på så mange måder var levende knyt
tet til Norge, stemtes hans lyre for første gang. Derfor 
var det ikke så underligt, at de første toner, den gav, 

.Vvjr,/; Eftcr^ixgtssciikabet.
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var fyldt af den norske fjælabondes friske, ejendommelige 
liv. Denne Storms første digtning består af ni viser, 
hvoraf de otte ere skrevne på den gudbrandsdalske mund
art. De hører til Storms allerbedste digtning. Særligt 
tiltrækkende ved disse viser er den livlige, ofte skjønne 
skildring af naturforholdene i Norge. Som en lille mund
smag vil vi anføre begyndelsen på den første vise: »skog- 
møte hos Torjer Skjeille«:

»Gjønnom dalen rain ei litol finne*) fort, 
fjeill sto paa qvar si sie;
fy run**) va taa gras aa gule blonie gjort, 
hæg aa older***) dækte lie.
Høgre up va vukse furu, bjørk aa graan, 
graane gaamul va, ha baae skjæg aa maan, 
viggaf) ogo kar, 
ti skøt vurug vaar 
nødde stigan skog aa bie.«

De mest kendte af disse viser er »sæterrejse« og 
»hejmrejse fraa sæteren« med deres livlige skildringer af 
sæterlivet i vår og høst. Nægtes kan det imidlertid ikke, 
hvad man også har anket over, at der hist og her i 
kærlighedsviserne findes en ungdommelig lyst til udsvæv
ende billeder.

Disse viser, som »Storms muse ikke har lært sig 
synge uden ved en ensom, med gran begroet norsk 
klippe«, blev snart yndede folkeviser i Gudbrandsdalen 
og har bevaret deres liv på landsfolkets læber til den 
dag i dag. Navnlig vil man kunne høre sætersangene 
og »huldre aa ’an Eilland« med deres friske toner synge 
mange steder i Norge endnu i vore dage. Disse ni 
viser findes samlede i »norsk ordsamling« af L. Hallager

•) cr. fjcldstrøm.
”) Den fure, hvorigjennem bækken rin ler. 

’”) elletræ.
f) fjældmark oven tor skovgrænsen.
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1802. På det kongelige bibliothek i Kjøbenhavn findes 
som en literær sjældenhed otte af disse viser i særskilte 
aftryk. De ere erhvervede for nogle år siden fra biblio- 
tbeket i Stokholm. De ere udkomne uden årstal som 
gadeviser, men synes at være trykte efter 1814. Den 
eneste sang, der savnes, er »paa kongjins føslodag«. 
Men da de to sæterviser er udkomne i ét hæfte under 
titel »sæterviser«, er der i det hele kun 7 hæfter. De 
ere udkomne i Kristiania, trykt i det wulfsbergske bog
trykkeri af R. Hviid, og angive alle på^ lidt forskellig 
måde, at Storm et forfatteren, såsom: »Ælderdomin. Fat
tet af Guldbrandsdølen E. Storm i hans fødeegns dialekt«. 
— »Skogmøte hos Torjer Skeille. — Denne vakre sang 
er bekendt overalt i Norge, især formedelst dens raske 
melodi; og er forfattet af digteren Edvard Storm i den 
guldbrandsdalske dialekt.«

Til disse ni viser slutter sig endnu en tiende, som 
også er skreven på den gudbrandsdalske mundart. Den 
bærer titlen: »aat Monken« og er dateret 26de september 
1776. Det er et lykønskningsdigt fra Storm til hans 
svoger Peter Munch i anledning af dennes udnævnelse 
til sognepræst i Våge efter den gamle Johan Storms død. 
Sangen er skreven i den samme Jutuls navn, som fore
kommer i digtet om Jøndalen og i oden til Jutulsbjærget. 
Denne vise må betragtes som slutning på Edvard Storms 
norske digtning.

Fra denne Storms norske ungdomsperiode har han 
i sine efterladte papirer givet os et lille pudsigt vidnes
byrd om, hvorledes han foretrak den fri natur og bonde
livet fremfor den indsnævrede hovedstad. Det er et iron
isk brev med udskrift: »A Sa Majeste Madame de Co- 
penhaque, Reine & Capitale de toutes les Villes de

3*
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Danemarc & Norvege — tres humblement — par ex- 
presse«.*) Det er efter udskriften at dømme vistnok for
fattet under et besøg hos præsten Pram i Slagslunde og 
lyder således:

»Stormægtigste

Allernådigste dronning!
Med bævende hånd understår jeg mig at sætte 

pen på papir for at besvare Deres majestæts skriv
else. Uvant til hoffets hdje og glimrende skrivemåde 
har jeg tusinde gange foresat mig i en ærbødig 
tavshed at lade mig ndje med den ære, De har be
vist mig, men lige så ofte har jeg billigen befrygtet 
at måtte anses for en utaknemlig, hvis mindste straf 
Deres majestæts foragt skulde blive. Jeg tilstår i 
underdanighed sandheden af alt, hvad De har fore
stillet mig. Men står det vel i min magt at hindre 
Deres uskønsomme børn fra at dele med mig den 
kærlighed, som Deres majestæt ene burde besidde? 
Mine få yndigheder have aldrig bemojet sig for at 
drage nogen i mit garn. Tillad mig derfor aller- 
nådigst at forundre mig tilligemed Dem over Deres 
børns forvænte smag. Deres majestæts himmelske 
skjønhed er bekendt over hele verden; Deres magt 
udbreder gysen over nationer, som under andre him
melegne ere ved umålelige have adskilte fra Deres 
naboskab, og Deres majestæts hdje navn lyner jo 
over hele Evropa, så at tordenskraldene høres endog 
i de uopdagede lande under sydpolen. Hvad er 
altså jeg ringe landsby, at jeg skulde sætte mig i 
ligning med Dem? Jeg svimler alene ved at tænke

*) ii. e. »Til hendes majestæt, fru Kjøbenbavn, dronning og hoved
stad for alle Danmarks og Norges byer. — Aller underdanigst. — «
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på sligt. Men jeg vil ikke hente min allernådigste 
frues lov så langvejs fra. Deres majestæt har jo 
indenfor Deres uovervindelige volde herligheder, som 
jeg fattige pige aldrig drømte om at kunne besidde; 
herligheder, som med mere end magnetisk kraft 
burde holde deres børns hjærter fast ved Dem. På 
Deres allernådigste skød glimrer jo al verdens vis
dom i ryggen af vel indbundne bogsamlinger, når 
naturens uforgyldte bog udgør mit hele bibliothek. 
De kan fremvise store kabinetter fulde af alle na
turens rigdomme, satte ved de største mestres flid i 
den kunstigste orden, når mit ringe enfoldige kabinet 
er endnu således, som Deres og min fælles skaber 
af begyndelsen rangerede det. Deres majestæt op
varmer med ioo års gammel nektar, forvaret i under
jordiske hvælvinger, Deres børns blod, når jeg der
imod med Guds egen, ukunstlede brygning, med 
klart kildevand, holder mines blod og sundhed i en 
bestandig ligevægt med deres tossede ønsker. Kær
lighed til Deres majestæt gør ved hele legioner af 
fremmede fra alle verdens fire hjørner Deres høje 
hof glimrende, når jeg i det hdjeste kan prale af to 
eller tre gæster. — Ja endog den luft, hvori Deres 
majestæt drager sin allernådigste ånde synes elsket 
af sine lige, idet millioner fremmede particulier dag- 
ligen finde behag i at herbergere derudi; min der
imod er lige så enlig som en eremit på Karmel. 
Deres majestæts vigtighed fremskinner og deraf, at, 
i fald en ulykkelig ild skulde forstyrre Deres pa
ladser og gøre Deres marmorkirke (dette stadens 
under) til grus, så kunde sligt ubodeligt tab ikke i 
mands minde oprettes, når min ringhed derimod, 
om sligt uheld traf mig, kunde i et års tid rejse sig 
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som en Føniks igen af asken. Kort sagt: det vilde 
være et umuligt arbejde at opregne alle Deres maje
stæts fortrin. Men ved siden af alt dette kan hver
ken jeg eller mine ringe beboere nok som påskønne 
Deres nåde, da så hoj anselig en dame vil tage til 
takke med de taalelige produkter af korn og smør, 
som vi undertiden fordriste os til at nedlægge for 
Deres allernådigste fødder. Sandelig, Deres majestæt 
indtager lige så meget ved Deres ydmyghed som ved 
Deres herlighed, og vi var vistnok værre end det fæ, 
som udgør vore fjender, om vi ikke i allerdybeste 
underdanighed erkendte det. Det være altså langt 
fra mig, at jeg skulde forsætligvis foretage mig noget, 
som kunde fortørne Dem, at jeg langt heller herved 
hdjtideligen erkender og erklærer Deres majestæt for 
min retmæssige frue og dronning, hvis befalinger 
altid skulle være mig som love og leveregeler. Skulde 
ellers nogen af deres majestæts børn ville ty ud til 
mig, da, såsom mine svage porte ikke kunne formene 
dem indgangen, beder jeg underdanigst, at sligt ikke 
må regnes mig til onde. Jeg slikker støvet af Deres 
majestæts allernådigste sko, ifald ellers så hoj fornem 
en stad, som De er, bruger sko; og forbliver i aller
dybeste ærbødighed og største devotion 

stormægtigste
allernådigste dronning 

Deres majestæts 
allerunderdanigste 

Slagslunde.«
Skrevet den 30. marts 1773.



Eivarl Storms sidste nnffdomsår os danske 
digtervirksomhed.

dvard Storm blev imidlertid lidt efter lidt til »en 
indgroet Københavner«, efterat den første ung

domstids gæring havde sat sig med den fejlslagne første 
kærlighed og de fejlslagne forhåbninger om præstelig 
virksomhed.

Hvad helbredet angik, gik det vel op og ned. Efter 
hans dagbogsoptegnelser at dømme var han dog sjælden 
fri for en eller anden smerte. Det er næsten hver dag, 
han giver små meddelelser herom, som: »brav syg hele 
dagen«, »meget elendig og vejrsyg«, »bestialsk hoved
pine«, »gigt overalt og megen elendighed«, »fået et sting, 
hvorfor jeg måtte gå til sengs«, »hentet doktor Ranøe, 
foreskrev mig noget .... lå hele dagen, miserable«, 
»hojst elendig vågnede jeg .... besvimede i min vært
indes nærværelse............ daglig siettere og siettere«,
»havde en miserable nat«, »syg af kulde«, »immer er 
jeg meget svag«, »den ene arm næsten ubrugelig af gigt«, 
»spiste ingen middagsmad for svaghed«, »begyndt at få



4o

asthma, meget slemt«, »meget syg, faldt to gange på 
gaden«, »hostet noget blod op i morges« o. s. v. Det 
var denne hoste, som var Edvard Storms største plage, 
og om hvilken han mente, at den før tiden vilde drive 
ham i graven. Det synes også, som om Storm i denne 
tid flere gange har manglet ordentlig og god pleje. Han 
klager i det mindste jævnligt over en af sine værtinders 
skødesløshed, og den 8de maj 1782 beslutter han midt i 
sin sygdom og elendighed at flytte, fordi »madamen 
var lidt uartig«. Han kom da til at bo hos en madam 
Clausen fer fire mark ugentlig, hvor han iøvrigt tidligere 
havde haft logi fra 2den januar 1779 til 8de december 
1781. Det er sit tarvelige liv i denne bolig, han på en 
kjøn måde har skildret i digtet »nöjsomhed« (en fri efter
ligning af Horats 2den bogs 18de ode). Heri synger han:

»Min lave stue ikke brammer
af lysekroner, kanapé, 
gulvtæpper, spejl i gyldne rammer 
og gratier på væggene, 
jeg var ej Gud ske lov blandt dem, 
som plyndred Montezumas*) hæjm.

Jeg ingen kræmmer har bedraget 
(kun store folk få der kredit), 
og skræderen har aldrig klaget, 
at jeg har hans galoner slidt. 
Nej, på en ganske anden kant, 
min lykke og min ros jeg fandt.

Jeg er en ærlig karl og trodser 
enhver, som andet sige vil;
at man ej regner mig blandt tosser,
tør jeg frimodig lægge til. 
Selv blandt de rige findes den, 
der ej forsmår mig som sin ven.«

•) Montezuma, den bekendte hedenske kejser i Meks ko, som 1520 blev fortrxngt 
af Fernando Cortes, uagtet han havde delt sine rige skatte med ham.
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Da madam Clausen den 15de marts 1783 »sagde 
ham op logementet«, flyttede han til parykmager Møller 
i »Xten Berniko stræde«, med hvem det må antages, at 
Storm har levet i god forståelse, da parykmagerens navn 
findes i fortegnelsen over subskribenterne på hans samlede 
digte.

Var end det timelige udkomme tarveligt, så blev 
det dog i disse år tåleligere for Storm. Vel tjente han 
kun 50 rdl. årlig ved undervisning. Men fra den 23de 
december 1778 fik han, foranlediget ved sit digt »ind
fødsretten«, som samme år var udkommet og gjorde stor 
lykke, en årlig hædersløn af kongens kasse på 100 rdl. 
og af arveprinsens ligeledes 100 rdl. Da Guldberg 1784 
gik af som minister, blev disse 200 rdl. tilbageholdte, 
fordi de ikke var reglementerede, og fordi Storm ingen 
patroner havde i den ny regering. Men kammerherre 
Suhm gav da af sin egen lomme Edvard Storm de 200 
rdl. i årlig understøttelse, indtil denne atter ved gehejme- 
råd Biilows omsorg fik dem af den kongelige kasse fra 
den iste januar 1788 at regne. Dette meddeltes Storm i 
en skrivelse af 31te maj 1788 fra »particuliere-kammeret«s 
chef, Linde.

Ved skriverier for en sieur Berth skaffede han sig en 
lille bifortjeneste. Men ved sine digtninger har Storm 
ikke tjent synderligt, i det mindste ikke så længe han 
havde boghandler Proft på børsen til sin forlægger. Denne 
plejede gerne at give Storm tre daler for arket af de 
vers, han måtte skrive. Den 4de avgust 1782 noterer 
Storm, at Proft vilde have ham til at oversætte »Ossian« 
for to daler arket, et ønske, som dog ikke blev opfyldt. 
Profts regninger er stadig affattede på tysk; af en regning, 
dateret 31te december 1791, får vi at vide, at »hr. Storm 
hat zu guthe fur die iiebersetzung der werke Friederichs
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des 2ten erster theil 33 rdl., Voltaires briefe 50 rdl., 
Hans Jespersen 50 rdl.« Bedre behandling synes han 
derimod at have nydt i dette stykke, da han fik bog
handler Gyldendal til sin forlægger.

Allerede i sommeren 1777 kunde Storm dog skrive 
til sin norske ungdomsven : »jeg behøver ikke ængstelig 
at spørge: hvad skal jeg æde, hvad skal jeg drikke, 
hvormed skal jeg klæde mig? I disse poster har den 
almindelige husfader til nødtørft sørget for mig. Jeg 
mangler intet til livets ophold, ja lyst og vederkvægelse.«

Edvard Storms danske digtning begynder 1774 med 
digtet »Træger«.

Allerede 1785 udgav han sine »samlede digte«. I 
fortalen til denne sidste samling skriver han: »Mit svage 
helbred har drevet mig til at haste med dette arbejde, 
dels for selv at råde over valget, der måske ikke vilde 
blive strængt nok, om andre efter mine dage faldt på at 
samle mine skrifter, dels for at kunne rette de heri op
tagne stykker efter min egen indsigt og overbevisning.« . . . 
»Uagtet jeg slet ikke har den tanke at forhverve mig 
noget stort navn blandt de danske digtere, så kan jeg 
dog ikke sige, at jeg er ligegyldig mod mine medmen
neskers dom. Dette skal således påstås, at, om jeg end 
ikke kan hedde en stor og glimrende, så vil jeg dog 
heller ikke holdes for en unyttig og foragtelig eller, 
hvilket endnu var værre, skadelig og forførerisk digter. 
Heri består al min ærgerrighed, hôjere gå ikke mine 
ønsker .... Med alt dette er her måske endda mere 
end der vel burde være.«

Trods denne Edvard Storms temmelig sunde selv
bedømmelse, må vi tilstå, at adskillige af de medoptagne 
digte i grunden er værdiløse og helst måtte være ude
ladte. Dette gælder særligt nogle af de sidst udarbejdede
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digte, de åndelige sange, hvortil »Schørring vilde kor
rigere musiken.« For poesiens skyld kunde de godt 
være udeladte, thi det er ikke poesien i Storms salmevers, 
men hans fromme personlighed, der tiltaler os. Rigtig
nok udtaler Edvard Storm sig i »forerindringen« således 
om disse salmer: »da jeg ikke er teolog af profession 
og kender foruden biblen kun få bøger i det gejstlige 
fag, så har jeg ikke kunnet give mine åndelige sange 
det lærde anstrøg og de dogmatiske prydelser, som mange 
synes så vel om. Er da et sundt og rigtigt, skønt ikke 
just lærd begreb om religionens sandheder, forenet med 
en varm følelse af samme, ikke nok til at skrive kriste
lige sange, når man ellers kan skrive vers og har geni 
til digtekunst? Jeg har mærket, at andagten ofte fryser 
ved den lærdeste salme, når derimod naturens og følel
sens simple sprog tænder hjærtet i flamme. Jeg véd, at 
mine sange ere udflydelser af mit eget hjærte; men om 
jeg har haft held til at udtrykke mig på den bedste og 
kraftigste måde, vil den redelige kristen, som læser dem, 
snart erfare.« — Storm har åbenbart ret i, at en teologisk 
dogmatisk lærdom i ingen måde er en nødvendig forud
sætning for at kunne digte en virkelig kristelig god 
salme; men hans egen digterharpe havde nu engang ikke 
i denne henseende strængen af guld, som ene kan give 
salmen sin virkelige ægthed.

Kunde vi nu meget godt undvære adskillige af de 
samlede digte, så kan vi derimod — i det mindste for 
den historiske bedømmelses skyld af Edvard Storms 
menneskelige åndsretning — ikke godt savne hans første 
danske digt, »‘Brager.« Suhm oplyser rigtignok om, at 
Storm ikke optog dette digt i sin samling, fordi han 
gjorde sig en samvittighed af, at han deri havde sigtet 
til en ubekendt ubetydelig mand, som imidlertid aldrig
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fik det at vide. Dette tyder på, at han ikke selv forkastede 
digtet.

»Bræger« er — som sagt — hans første danske digt
ning og har allerede som sådan krav på at mindes. I 
begyndelsen af digtet fortæller han os selv således derom:

«Du, som dit fædrelands pris kvad tit med Norriges tunge, 
som tit med lyren i hånd tvang genlyd af skaldede fjælde, 
muse, nedstig fra iskranste Olymps til Dannemarks sletter, 
ombyt dit sprog og forveksle din Ivr’ med den komiske harpe.«

»Bræger« er skrevet på heksameter; men helt igen
nem vrimler det af forsyndelser imod versemålet. For 
denne sags skyld blev det også hårdt medtaget i »Kritisk 
journal« og regnes indtil den seneste tid af kritikerne 
gennemgående for et mislykket digt. Men man har 
glemt, at Storm var en af de første, der, siden et par af 
de ældre digteres tid (f. eks. Arøbo), forsøgte at skrive 
danske heksametre, og dernæst, at det var hans første 
arbejde på dansk.

»Bræger« er et komisk heltedigt. Om anledningen 
til at Storm slog ind på denne digtart, skriver han selv 
»til læserne«: »Ingen spørge, hvad der har bevæget mig 
til at skrive dette digt, og endnu mindre, hvorfor jeg 
udgiver det. Begge dele besvare sig selv. Vort sprog 
har stor mangel på sammenhængende, episke digte, både 
i det alvorlige og komiske slags. Peder Pårs’s udødelige 
forfatter er hidtil den eneste, som har søgt at råde bod 
derpå; men han har aldrig haft nogen efterfølger. Det 
er langt fra mig, at jeg tør sætte mig i ligning med 
Holberg eller min Brager med hans helt. Men jeg håber 
ikke desto mindre, at den vil forndje vor vittige nation.« 
Storm har altså haft det håb ved begyndelsen af sin 
danske digtervirksomhed, at han nærmest ved sit vid og 
lune skulde komme til at gøre en gerning til det danske
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folks gavn. Ganske vist manglede han ikke ironi og 
var i besiddelse af en god portion lune og vid, men det 
var dog ikke under digtningens form, han skulde komme 
til at gøre gavnligt brug af disse sine sokratiske evner.

Det mærkeligste ved »Bræger« er indholdet. Trods 
den brede, tit meget udtværede måde, hvorpå det er 
fremstillet, kender man dog snart gennem ironiens dække 
Edvard Storms sunde blik på skolesagen. »Bræger« er 
nemlig sællandsk degn. Hans skikkelse afmales i følg
ende træk:

»To stærke og støvlede fødder 
bare en krop, som af embedets vægt var såre nedbøjet.
Ej uden skræk sås et par veløvede trofaste hænder, 
som til at føre et ris med eftertryk ej havde lige 
og til at ringe med fynd, uden tvist var i herredet mestre. 
Over hans ansigt var strakt en vis dybsindigheds mine, 
hvoraf fremskinte den kløgt, der havde sit vittige sæde 
i en paryk, som kammen forskød for at ligne naturen. 
Efter et grønlandsk model stod en lodden frygtelig næse, 
ren for hin modens støv, men blåstreget af brillernes fodspor, 
mellem to øjne, som lånte sin glans af hans natlige lampe. 
Med til hans evner der hørte en røst, hvis skryden aldeles 
gjorde ham værdig til den bestilling, der lå på hans skuldre.

Hele hans liv var musik, som det hans embede sømmed, 
han skændte i resitativ og piskede børn efter takten, 
spiste allegro, drak presto og sindig snorked addagio , 
kort: en mer fuldkommen degn var ej inden sællandske strande.«

Handlingen i digtet drejer sig om, hvorledes denne 
»drabelige degn« »embedet ret vil beskytte«. Han ønsker 
sig røræg til sin skinke, men da »hans livegne høns« 
foreløbigt nægter ham denne skat, så spisekamret i den 
henseende er tomt, benytter han sig af den magt, som 
loven hjæmler ham, og går selv ud i byen med kurven 
på armen for at kræve sine påskeæg ind.
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»Hvor han kom ind i et hus, han med samme betydende mine, 
som når pavelig hånd apostoliske signelse deler
ud til det henrykte folk, opløfted erkendtlige hænder, 
ønskende frugtbare høns.«

Brægers kurv blev omsider fyldt med æg og hans
hjærte med glæde. Men glæden blev kun kortvarig; ti 

snubler han med kurven, 

noget mager handling til
Men digtet får sin betyd

på hjæmvejen gennem skoven 
og æggene gå i smadder.

Det er jo ganske vist en 
at besynge i så langt et digt.
ning derved, at det umiskendeligt er et angreb på skole
læreren som levebrødsmand og på børneskolen som en 
tvangsskole. Betragtet som sådan har det sin interesse, 
at det skulde blive det første danske digt af Edvard
Storm, der alt så småt havde givet bevis for, at han var 
en menneskekærlig opdrager, som kunde holde skole 
uden i mindste måde at se hen til den timelige vinding 
derved, og som i sit senere liv skulde i en endnu større 
målestok lægge denne kærlighed for dagen.

»Bræger«, der kun fandt en ugunstig bedømmelse i 
Danmark, blev snart en stor sjeldenhed, så stor, at det 
ikke findes i noget af de offentlige bibliotheker. 1788 
blev det oversat på tysk af Sander.

Året efter Brægers fremkomst, 1775, udgav Storm: 
»Adskilligt på vers af Erland Sivertsen«. I indledningen 
til denne samling udtaler han sig med harme om den 
ham overgåede kritik, og i en rigtig erkendelse af, at 
hans digtning væsentlig står og falder med dens national
norske duft og tone, udbryder han, at hans muse »ikke 
har lært sig synge uden ved et susende vandfald eller 
ved en ensom, med gran begroet norsk klippe.«

Efter tre års tavshed optræder Storm dog på ny i 1778 
med et digt »indfødsretten« i fire sange. Af det danske
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literaturselskab var der udsat en pris for det bedste digt 
over dette emne. Storm vandt den og ledede tillige 
samtidens opmærksomhed hen på sig. Ved de i samme 
år udgivne »fabler og fortællinger i den gellertske smag« 
forøgede han denne. 1782 udgav han atter fablerne i 
en forøget skikkelse under titlen: »Originale fabler og 
fortællinger ved Edvard Storm« (andet oplag udkom alle
rede det næste år 1783). Disse gentagne oplag og den 
talrige subskription, som på den anden udgave alene be
løb sig til 1032 eksemplarer, vidner om de mange vel
yndere og læsere, han ved denne digtart vandt sig. Den 
gunstige modtagelse skyldtes vel til dels den omstændig
hed, at Storm i sine fabler ikke behøvede, som de fleste 
fabeldigtere, at blive mistænkt for at have sigtet til enkelte 
personer. Allerede i fortalen til den første udgave af 
fablerne havde han ytret: »At angribe personer røber et 
slet hjærte. Før vilde jeg aldrig have sat pen til papir 
end tåle denne bebrejdelse. Jeg forsikrer hellig, at 
jeg har ikke tænkt på noget menneske, især når jeg har 
malet laster og dårligheder. Men et maleri må dog 
ligne naturen. Fejl må skildres sådanne, som de virkelig 
øves iblandt os. Frit tør jeg indskyde mig for kenderes 
domstol.«

Det hørte med til Edvard Storms sande menneske
lige naturanlæg, at han anså det for uridderligt at stille 
bekendte personer i den offentlige gabestok. Han ønsk
ede såvidt muligt at holde sig til sagen selv. At denne 
tankegang vandt yndest hos den kjøbenhavnske borger
stand og stormændene i de dage, var da også et godt 
vidnesbyrd for dem.

Men det store behag, man fandt i Storms versificer
ede fabler, skyldtes tillige den hele moralske nyttigheds- 
retning, datiden var kommen ind på. Vi kender af
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Herman Wessels komiske fortællinger på vers, hvorledes 
disse stadig ende med »en moral«. I en af dem synger 
Wessel:

»i enden af mit værk at strø moralske træk, 
derefter var jeg før og er endnu en gæk.«

Men det var ikke blot Herman Wessel, hele sam
tiden var en gæk efter »moral«. Derom vidner også 
Storms fabler, som udkom seks år, førend Wessel i sit 
ugeblad, »votre serviteur otiosis«, kom frem med sine 
fortællinger. Så at sige alle Storms fabler har deres 
moralske slutning, men ikke som Wessels en, der spiller 
i det lette og muntre. Tvert imod kan Storm under 
tiden gå temmelig dybt på grund af sin stærke og lev
ende forsynstro. Til eksempel vil vi minde om »spurven 
på taget«, hvor han synger om »den sande lykke», at 
»den består i hjærtets fred og i en god samvittighed«; — 
og om »sommerfuglen og bien«, hvor han slutter således:

»Var det da ej umagen værd,
at have til en sikkerhed
lidt forråd samlet for den lange evighed, 
hvor ej bons mots og indfald gælde mer, 
hvor ingen af en kåd satire ler, 
men hvor en stræng, alvorlig dommer vil 
udforske, hvad man har brugt tiden til?« —

Ved sin danske digtning knyttedes Storm efterhånden 
til mange danske velyndere i hovedstaden. Han kalder 
sig nu selv »en indfødt Kjøbenhavner«, men mistede dog 
ikke sin ægte gudbrandsdøl-natur derved, tabte helller 
ikke kærligheden til det norske fødeland. I Norge fandt 
da også hans poetiske skrifter en temmelig rigelig afsæt
ning, særlig i Kongsberg, hvad Lars Jørgensen, hans 
plejesøn, havde sin del i. Når Edvard Storm i hoved
staden nærmest sluttede sig til de danske skjønånder og
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videnskabsmænd og ikke blev medlem af »det norske 
selskab«, var grunden hertil hans store kærlighed til 
daneskjalden Johannes Evald. Evalds poesi fik derfor 
også indflydelse på Storms danske digtning. Men det 
bliver kun til Storms ære, at han virkelig erkendte sin 
egen ringhed i modsætning til Evalds storhed. Denne 
sidste havde Storm et åbent øje for. Han lægger det 
for dagen i sit mindedigt: »Evald eller den gode digter« 
(1782). I anledning af Evalds død synger han:

»O, digtekunst, du tabte
en ånd, som nordisk kæk sig flugt og vinger skabte 
af eget forråd, og med hdj foragt så ned 
på efterabelser af fransk letsindighed.«

Når Edvard Storm i forbindelse hermed sang:

»Hans musa overlod en lavere forfatter 
med misbrugt parodi at vække dårens latter. 
Hans digterevne var til større mål bestemt 
end med urenheds ånd og mat tvetydig skæmt 
at smitte læsernes indbildningskraft —,

da er det sikkert nok, at Storm i disse linjer langt fra 
sigter til Wessels »kærlighed uden strømper«, dette »ligeså 
ypperlige og navnkundige som moralsk ustraflelige digt«; 
men derimod til de usædelige parodier, som uden hensyn 
til, om de sårede de helligste følelser, på denne tid be
gyndte at gøre sig brede i literaturen.

Dog kan Storm i sine dagbogsoptegnelser undertiden 
give det norske selskab en temmelig skrap omtale. Den 
29de januar 1781 skriver han: »farligt røre i det norske 
selskab«, som havde illumineret i anledning af Kristian 
den syvendes fødselsdag. Den 22de januar 1782 har 
han »set de norske afskyeligheder hos Barfreds (et be
kendt beværtningssted) et billede på deres selskab fy for 
fanden.» Den 27de marts 1782 var »Wessel drukken 
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hos Barfreds, kunde ej finde ind i sin pels«; den 12te 
oktober 1784 havde Wessel »savet næsen af sin neger- 
inde (?)«. — Og da Wessel i sit ugeblad »votre servi- 
teur« begyndte at dale ned fra »parnassets hdje tinde«, 
beklager Edvard Storm det i følgende epigram, som han 
forfattede i anledning af nogle linjer i Jens Baggesens 
fortælling »Jeppe«:

»At dansk prinsessen vilde let 
af Wessel? strømpeløse sørgespil, 
hr. Baggesen har forudset; 
men jeg tør foje dette til, 
at hvis hun havde læst hans votre serviteur^ 
hun havde grædt langt mer end før.«

Når Storm, trods nordmand, åbenlyst langt foretrak 
Evald for Wessel, da kom det af hans dybe beundring 
for den kække nordiske flugt i Evalds poesi. I sit minde
digt om Evald ytrer han da også for sangens fremtid 
det ønske:

»bliv tro på denne bane, 
og stedse sejrrig du svinge skal din fane«;

ti han så det, at:

»når folket kender ej sig selv i dig igen,
o sang, din underkraft, din almagt, hvor er den?«

Men ikke blot de nordiske folkelige toner, også de 
rent menneskelige toner i Evalds harpe havde grebet 
Storm. Med henblik til »fiskerne« synger han herom:

»Var du ej menneskets forlorne ret en tolk, 
o, Evald, da du hist blandt almues ringe folk 
fandt helte store nok til sang og evigt rygte, 
skønt fødslen deres navn i nat og mulm nedtrykte ?«

Edvard Storms danske forfattervirksomhed opmunt
rede ham til deltagelse i det klubliv, som i slutningen af 



forrige hundredår bredte sig mere og mere i hoved
staden.

Det første selskab, vi véd, han var medlem af, var 
»harmonien« eller, som det senere kom til at hedde, 
»det harmoniske selskab«. Det var bleven stiftet 1778 
af en hørkræmmer Horneman, en auditør Tønsberg og 
fire andre for at ophjælpe en god vens pengevæsen. Sam
lingsstedet var i begyndelsen hos Pallas i Hdjbrostrædet. 
Muligt, at Storm har været en af medstifterne. I hvert 
fald kom han alt fra 1778 stadigt i denne klub, i hvis 
stue »den hårde finlapperstol gjorde samme tjeneste som 
den blødt stoppede sofa«. Jævnlig diverterede han sig 
her med at spille billard og drikke »ponnche«, bestandig 
i al tarvelighed. Den 19de marts 1781 blev han end
også selskabets formand.

Den 16de marts 1782, lige et år efter Johannes 
Evalds død, blev Storm medlem af »Dreyers klub«. 
Dette selskab var ble ven stiftet 1775, men smeltede snart 
sammen med »det danske literaturselskab«, som var 
stiftet samme år for at værne om Johannes Evald og 
hans poesi mod de mange angreb, den var udsat for fra 
»det norske selskab «s side. løvrigt havde literatursel- 
skabet kun efterladt sig et eneste umiddelbart mærke i 
en samling digte over indfødsretten, blandt hvilke Storms 
digt havde vundet prisen.

Der gik nu knap en dag hen, hvor Storm ikke 
gæstede enten »harmonien« eller »Dreyers klub«, stundum 
dem begge på samme dag. I disse klubber mødtes han 
med flere af datidens mest bekendte og begavede mænd. 
Man samtalede hyppigst om æstetiske emner, man spillede 
kort og samledes ud på aftnen om bollen med munter 
sang og tale. Ved højtidelig lejlighed kom »den store 
bolle« frem hos Dreyers og blev tømt under sang og 
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lystighed. Den 16de november 1783 skriver Storm: 
»Rosing gav en stor bolle i klubben, hvorved jeg sang 
mig hæs«. I Dreyers klub stillede man temmelig store 
æstetiske fordringer til viser og skåltaler. Der blev endog 
dannet et udvalg af syv dommere, som skulde våge over 
den gode smag i denne henseende og hædre dem, der 
havde frembragt noget særligt godt, med præmier. Den 
jdie januar 1783 blev Storm valgt til medlem af dette 
udvalg.

Deltagelsen i dette klubliv fremkaldte flere af Storms 
gode selskabssange og drikkeviser. Den 24de marts 1784 
»gjorde han en vise om spil og drik«, det er måske 
hans »hymne til spadille«, der herved sigtes til. Den 
2den februar 1783 skænkede han drikkesangen »Stærk
odder« til klubben, og vistnok i samme år hans bekendte 
drikkevise:

»min doktor er en ærlig mand, 
han siger : du må drikke 
alt, hvad du vil, undtagen vand, 
det ene duer ikke, 
med mindre det bli’er lavet til 
med rom, citron og sukker, 
ti da du intet finde vil, 
som tørsten bedre slukker.«

Det er sin egen læge, dr. med. Andreas Broberg 
Ranøe, senere professor ved universitetet, som Storm i 
denne vise har besunget.

Også alvorlige digte blev foredragne i klubben. Den 
20de februar 1783 opførtes en kantate af Storm i anled
ning af kongens fødselsdag. Han vandt for denne sel
skabets præmie, ligesom Thomas Thårup hentede prisen 
hjæm for en tale i samme højtidelige anledning. Den 
4de november samme år fik Storm klubbens »pris for 1 
sang om Bernstorff«. To dage senere udkaster han
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skizzen til en ny sang om den store statsmand. Digtet 
var fuldført den iode januar 1784 og bragte ham atter 
klubbens præmie. I denne sin smukke »Bernstorffs vise« 
synger han blandt andet:

»Hvad trolddomskunst har skabt det mørke, 
som Danmark så fordunklet har?
Sig, hvorfra løgn fik sandheds styrke 
og gennem sekler septret bar?
Den løgn, at slaveri ej krænker 
ærværdig landmands sande vel, 
at arbejd drives bedst i lænker 
og med en underkuet sjæl.

Men Bernstorff var for stor at bære 
vankundigheds og fordoms bånd, 
såsnart han følte, han var herre, 
steg som en ørn hans stolte ånd 
op til den adelige tanke, 
at ogs være menneske, 
vidt uden for den snævre skranke, 
som fængsler små velgørere.

Kun slet en rang dens skænsel dækker, 
som fejder mod sit fødeland; 
og den, som bondens velstand brækker, 
tal statskunst! sig os, hvad gør han?«

Den 30te december 1784 hk han guldmedaljen for 
en ny kantate. — I Storms dødsbo fandtes der ikke 
mindre end »en liden guldmedalje« og »tre store og to 
små sølvmedaljer«, trofæer, som hans deltagelse i klub
livet i de år sikkert nok bragte ham. — Jævnlig afholdtes 
der koncerter i klubben »harmonien«, således den 31te 
januar 1782, da harpespilleren Kirkhoff optrådte; den 20de 
november 1783, da Rosing og Brorson sang, og den 
27de oktober 1784, da Kunzen medvirkede. Vi får
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således at vide, at der under dette klubliv kom meget 
godt og ædelt frem, ikke mindst, når man holdt fest 
med hinanden.

Til daglig brug nød Edvard Storm hver aften sin 
nadvere og pibe tobak i Dreyers klub og »pakkede sig 
derfra hjæm i sin seng«. I denne klubs forsamlingssal 
stod i kakkelovnskrogen et bord, som Storm arvede 
efter teatermaler Cramer ved dennes død. Det fik snart 
navnet »Edvard Storms bord«. Blandt de første ting, 
der blev spurgt om, når selskabet skulde fiytte ind i ny 
værelser, var en kakkelovnskrog til Storms bord. Her 
fortærede han efter aftensmaden »sin tarvelige toskillings 
bolle (puns). som navnet fra norske selskab af vedblev 
at være, skønt den der kostede en mark«. Han nød 
den ikke ene, men i en udvalgt kreds af venner. Kan 
man tage ordene bogstaveligt i hans spøgefulde sang : 
»udkast til love for fostbrødrelaget«, måtte de ikke være 
flere end tolv i det lille lag. De fleste i laget var nok 
søofficerer. Til dette hørte dog også den vidt bekendte 
kommissionær Frydensberg, gennem hvis hænder største 
delen af landets pengesager gik. Man påstod, han var 
Storms Bonifacius. I Dreyers klub, hvor man fandt på 
for spøg at tildele hinanden embeder, blev Edvard Storm 
udnævnt til »hofdansemester«.

Af Storms venner fra Dreyers klub kender vi ad
skillige. Blandt de ypperste kan vi nævne digterne 
Thomas Thårup, Tode og Rahbek, tonekunstneren Kun- 
zen, historikeren Tyge Rothe og kobberstikkeren Kleve, 
skuespilleren Rosing og koncertmesteren Schall.

Men også uden for klubben fandt Storm i disse 
åringer venner og velyndere, der gæstfrit åbnede deres 
huse for den halvgamle ungkarl og digter. Han nævner 
selv en hr. Mehl, der var et virksomt medlem af det
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norske dramatiske selskab, og til hvis hustru Anna Marie, 
født Høk, Storm har dediceret sin »adskilligt på vers 
ved Erland Sivertsen«. I Mehls hus fandt han mangen 
kærlig håndsrækning i sine forskellige trængsler. — Til 
hans nojere kendinger hørte også Ernst Løffler, Thor- 
valdsens tegnelærer, Sneedorff, Rasmus Nyrup og skue
spilleren Schwartz. — I forfatterinden Birgitte Catharine 
Boves hus var Storm en velkommen gæst; det samme 
var tilfældet hos kammermusikus Schørring, til hvem 
han har helliget sit digt »på en vens fødselsdag«.

Blandt Storms velyndere var etatsråd Bartholin, som 
den 19de december 1784 indbød ham ud til sit herre
sæde Astrup mellem Roskilde og Holbæk. Boghandler 
Gyldendal viste også digteren gæstevenskab. Den 15de 
december 1782 var Storm til gilde der sammen med en 
del gode hoveder, Lodde, Wandel, Skov, Wolff og 
Rogert, komponisten til »kong Kristian stod ved hdjen 
mast«. Herman Wessel var også med og »drak sig 
fuld«. I et selskab hos Gyldendal 1784 fortæller Storm 
om sig selv, at han dansede. Den 9de februar 1782 
drak han kaffe hos Gyldendal og meddeler, at han ved 
den lejlighed havde givet Gyldendal »Sinklar« og »oden 
til urtepotterne«. — Sinklarsvisen stammer vistnok fra 
slutningen af året 1781. -- Den 12te november 1782 
gør han hos Gyldendals bekendtskab med dr. Bastholm, 
hvem han ofte hørte med »sær opbyggelse«.

Der var imidlertid to særlige velyndere af Storm, 
hvis venskab han i fortrinlig grad havde grund til at 
skatte. Den ene var datidens Mæcen, P. F. Suhm. 
Det inderlige venskab, som fandtes imellem den fattige 
Storm og den rige Suhm er mærkeligt at se på. Storm 
gik ud og ind i Suhms hus som i sit eget. Ofte spiste 
han til middag der, stundum også til aften. Og da 
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stillede og fornemme folk, men også for adskillige viden- 
skabsmænd, havde Storm i dette hus en rig lejlighed til 
at stifte nye forbindelser. Det var rimeligvis her, han 
gjorde bekendtskab med Luxdorff. Denne satte megen 
pris på Storm. Engang i sommeren 1784 besøgte Lux
dorff og Suhm i samling den fattige digter under hans 
besøg i Farum præstegård. Storm besøgte jævnligt 
Suhms store, fortrinlige bibliotek og tog da gerne en 
eller anden bog med sig hjæm til gennemlæsning. — 
Ved Storms død skrev Suhm, at han regnede det »iblandt 
sine lyksaligheder, at have kendt, elsket og haft ndje 
omgang med ham«.

Den anden fornemme velynder, som Edvard Storm 
vandt sig ved sin danske digtervirksomhed, var minister 
O. H. Guldberg. Det var ved Guldbergs omsorg den så 
nødvendige understøttelse af kongens kasse blev givet til 
Storm. Denne viste da også til gengæld sin indflydel
sesrige beskytter såre megen opmærksomhed. Han gjorde 
ham jævnlig sin opvartning. Den 10de januar 1782 var 
han hos Guldberg med sine fabler, »hvoraf han læste 
nogle med god approbation«. Den 5te avgust 1782 
sendte Storm »et poetisk brev« til Guldberg. Den 27de 
december 1783 bragte han ham sin komedie til gennem
læsning. Ved Guldbergs hjælp stræbte Edvard Storm et 
par gange at opnå en lille embedsstilling. I slutningen 
af 1781 var det »postmestertjenesten i R.«, han bejlede 
til. Storm havde formået Suhm til at tale hans sag hos 
ministeren. Men det hjalp ikke, han fik lige så lidt dette 
embede som det ubetydelige konsumtionsskriver embede, 
han i begyndelsen af 1784 søgte.

I vinteren 1786, året efter de samlede digtes udgiv
else, fik Storm »ganske uventet en present af hs. kgl.
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hojhed arveprins Friderich, nemlig et meget prægtigt 
guldur med ditto kæde og berlokker etc., som var vist 
i det mindste 150 rdl. værd, og ved samme lejlighed 
havde han en lang og meget nådig avdiens«. Ingen af 
hans kendinger vidste det, førend de fik det at læse i de 
hamborgske aviser. »Tysken véd alting«, skriver han til 
Lars Jørgensen. Denne havde rigtignok alt et par år 
tidligere lykønsket Storm som »hofpoet«, men havde fået 
følgende svar tilbage fra sin fordums plejefader: »Er det 
dit alvor eller spøger du? Sådan en bestilling har aldrig 
været til i Danmark, og jeg skøtter heller ikke om at 
eje den«. Nu fik han bevis i hænde for, at man endog 
på de hdjeste steder havde lagt mærke til ham.

Udvortes glimmer og glans, sådan som den ved 
hofferne har sit arnested, var Edvard Storms jævne natur 
imod. I et brev til Lars Jørgensen 1787 mælder han om 
et uventet besøg, som den svenske konge havde gjort i 
Kjøbenhavn. »Baller, komedier, appartements, store kurer, 
koncerter, kort sagt, alt hvad den store verden kalder 
fornøjelser, og hvorved den dog ofte gaber af kedsom
melighed, har udmærket enhver dag, medens han var her. 
Hans suite var stor og kostede os brav penge at føde 
og regalere, ti enhver har fået present fra den største til 
den mindste, ligeledes har og Gustav givet drikkepenge 
til vore hoffolk og andre, som have haft noget med ham 
at gøre. De godtfolk kan gerne give bort, ti de vide 
ikke, hvad det koster undersåtterne at skrabe sammen«. 
Derfor priser han også den danske kronprins Frederik, 
»som ikke sætter pris på narreri, men er tarvelig, aktiv, 
tragter efter oplysning, hader og foragter lediggang og 
vellyst, og er med ét ord en prins, som har ikke sin lige 
i Evropa og er med grund vor stolthed og vort håb«. — 
Det var derfor Storm en stor glæde, da han året før sin
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død af kronprinsen modtog bevis på dennes påskønnelse. 
Storm havde i anledning af kronprinsessens nedkomst 
skrevet en hymne, som blev sungen, da hun anden jule
dag holdt sin kirkegang i slotskirken. Nogle dage der
efter lod kronprinsen ham kalde og forærede ham egen
hændig med de nådigste udtryk et prægtigt guldur med 
en kostbar kæde af samme metal. Det var det andet 
guldur, han fik fra de hdjeste steder, og han »agtede 
ikke at skille sig ved nogen af delene«.

Med udgaven af sine samlede digte 1785, som hans 
daglig svageligere helbred havde været hovedanledningen 
til at fremskynde, havde Edvard Storm væsentlig afsluttet 
sin virksomhed som dansk digter. Han skulde imidlertid 
snart efter blive stillet i ny forhold, som fremlokkede 
enkelte ny digte af hans lyre, og som i hoj grad tjente 
til at udbrede det ypperste digt, som havde gærnt sig i 
samlingen 1785, nemlig Sinklarsvisen. Denne sang hører 
til de få, der endnu mindes, medens ellers det meste af 
Edvard Storms danske digtning er glemt, også hans digt 
om »skrivefriheden«, som 1788 blev den heldige med
bejler til en præmie, der var udsat for den bedste sang 
om dette emne.



Selskabet for efterslægten og Edvard Storms 
manddoms gerning.

ligste og frugtbareste, men rigtignok kortvarigt, kun otte

__ .

ed året 1786 begynder det sidste afsnit i Edvard 
Storms liv, som tillige skulde blive det lykke-

år langt. I dette år, som er Herman Wessels dødsår,
skulde Storm i særdeles grad oplives.

Hans gærende ungdomsår med de knækkede for
håbninger lå nu et godt stykke bag ham. Med en ikke 
så lille skat af sunde erfaringer, som livets prøvelser 
havde skænket, var har nået noget hen i manddomsårene. 
Vel stod han der lidt forpisket af vinden, uden det læ, 
som manden ellers finder i ægtehustruens kærlige samliv, 
og inderst inde med savnet af sit norske fødeland. Men 
han stod dog oprejst og i vækst på grund af den stærke 
tro på et kærligt forsyn, som levede i hans hjærte, og 
på grund af den gæstfri modtagelse og de milde øjne, 
han havde mødt i Danmark hos så mange af tidens 
ædleste og mest fremragende mennesker. Af og til
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sukkede han vel efter fjældlandet, hvor barndommens og 
hans første ungdoms minder tittede frem fra den stille, 
dybe fjælddal, og hvor hans »sjæls yndling« og »målet 
for hans ømmeste kærlighed«, Lars Jørgensen, havde 
fundet sig et hjæm. Men håbet om at nå til en rig 
virksomhed i Danmark blev dog ved at binde ham til 
dette land.

Da åbnede der sig just i det heldige djeblik udsigt 
for ham til for alvor at måtte bære den virksomhed 
frem, der fra tidlig tid i løn havde været hans hjærtes 
kærlighed, og som for første gang var dukket frem, da 
han i Våge præstegården sad med den jævnaldrende 
bondegut, Jakob, som sin lærling over for sig, og som 
i hovedstaden atter pippede op for lyset, da han tog sig 
af den fattige, forældreløse Lars’s opdragelse og under
visning.

Det var stiftelsen af »selskabet for efterslægten«, som 
tog de bedste menneskelige evner og kræfter hos Edvard 
Storm i brug, og som kaldte ham ind i en ny virksom
hed og ny udvikling. Hovedopgaven for dette selskab 
var nemlig børnenes og ungdommens opdragelse. Men 
det var netop en gerning, som lå for Storm. Den 
kunde bære ham oppe, og ved den skaffede han sig et 
lyst og uforglemmeligt minde. Om denne ny, ejendom
melige skolegerning kom fra nu af så at sige hele Edvard 
Storms tankegang til at dreje sig. Den optog al hans 
tid og kraft.

I brevene til Lars Jørgensen fra 1787 og til Storms 
død er indholdet omtrent udelukkende udtalelser og op
lysninger om »efterslægten« og dens skole, »vort rige, 
som jeg gerne vilde have den glæde at føre dig hånd i 
hånd ind i« . . . . »det skulde gå dig, som det gik 
dronningen af Saba«. »Så meget kan jeg forsikre Dig,
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skriver Storm, at når dette selskab og især skolen ikke 
var, så blev jeg ikke en dag længere i Kjøbenhavn, men 
rejste på landet enten her eller i Norge og fortærede 
min pension. Dette er det eneste bånd, som holder 
mig«. iMen båndet var stærkt, ti det bandt Edvard 
Storm til hans egenlige manddomsgerning. Da denne 
var lagt til rette for ham, kendtes det også straks i 
det ydre på hans tiltagende helbred og muntre sind. 
Han skriver 1787: »jeg bliver dag for dag ung som 
ørnen og har Gud ske lov megen glæde og ingen sorg, 
der trykker mig«.

»Selskabet for efterslægten« blev oprettet den 4de 
marts 1786. Om anledningen til selskabets stiftelse op
lyser Rahbek os, idet han fortæller, at Johan Clemens Tode, 
»der var gået i fortrydelse ud af borgerdydselskabet, til 
hvis stiftelse han havde været et hovedhjul, men hvor 
man ikke vilde følge hans ideer, besluttede at oprette et 
nyt selskab under navn af selskabet for efterslægten«.

Men var nu end Tode den ydre anledning til dette 
selskabs stiftelse, så var der dog tillige en dybere grund 
til denne sammenslutnig mellem så mange af tidens 
bedste mænd og en del af den kjøbenhavnske borger
stand. Det var åbenbart en trang til eu ny og mere 
hjæmlig oplysning, som kunde komme så mange i folket 
som muligt tilgode, der nu var ved at vågne i Danmark, 
og som gav sig sit første udtryk i stiftelsen af selskabet 
for efterslægten.

Om selskabets stiftelse fortæller Rahbek, at Tode 
»indbød efter sin godmodige natur medarbejderne af den 
berlingske lærde tidende, hans daværende ivrige, literar
iske antagonister, til deltagelse deri. I et derom holdt 
samråd blev det på Kierulfs forslag besluttet at modtage 
indbydelsen, men ikke før i selskabets andet møde i
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forening med flere af vor kreds at melde os ind, at sel
skabet først efter stifterens ønske og hensigt kunde blive 
grundlagt og organiseret og indtrådte vi da 18 i tallet«. — 
Efter selskabets egen skoleberetning var der imidlertid 
kun 17 medstiftere.

Blandt disse kan vi foruden Tode og Rahbek nævne 
digterne Edvard Storm, Thomas Thårup og O. Samsø, 
endvidere magister Rasmus Nyerup, højesteretsadvokat 
R. Lange, etatsråd Paulli, lærer ved søkadetakademiet Carl 
Fr. Dichmann, forfatteren Jørgen Kierulf (senere professor 
i historien), litteratus og student H. V. Riber, samt de 
to teologiske studenter, M. P. Kruuse (senere sognepræst 
i Højelse) og P. V. Liitken (senere sognepræst i Lumby 
ved Odense).

Den 8de marts trådte 41 ny medlemmer til. Efter 
et års forløb bestod selskabet af 250 medlemmer, og 
efter fire års forløb, 1790, talte det ikke mindre end 
332 medlemmer.

Af medlemslisten for 1790 ser vi, at der ganske 
vist blandt selskabets »overordentlige medlemmer« var 
meget höjt stillede mænd som gehejmeråd og statsmini
ster grev Schimmelmann, gehejmeråd og greve R eventlo w, 
gehejmeråderne Brandt og Lercke, etatsråd Collbjørnsen 
og biskop Balle og endvidere den kjøbenhavnske han
delsstands øverste spidser, deriblandt de tre supercarger 
Clausen, Runge og Ruch. Men når vi ser den lange 
liste over »ordentlige indenbyes medlemmer« igennem, 
træffer vi gennemgående på embedsmænd af lavere rang 
og borgere af middelklassen. Der findes flere kaptajner 
og løjtnanter, fuldmægtige og sekretærer og dernæst ad
skillige købmænd, grosserere, fabrikører, kræmmere, bog
holdere, bagere, bundtmagere, urmagere, apotekere, urte
kræmmere og silke- og klædehandlere. Blandt de tidligere
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omtalte kendinger af Edvard Storm møde vi her bog
handlerne Gyldendal og Proft, skuespillerne Rosing og 
Schwartz og digteren kaptajnlojtnant H. C. Sneedorff. 
Tyge Rothes navn står også opført på denne liste. Af 
professorer findes P. Abildgård, Munter, J. H. W. Schle- 
gel, Sevel, L. Schmidt og Winsløw.

Selskabet havde sin første lejlighed i Pilestræde 
nr. ioo.

Ved sin stiftelse vedtog selskabet en række love, 
som trykte bærer til motto: »festina lente«. Om end 
Tode vistnok havde gjort udkastet til disse love, er der 
sikkert ingen tvivl om, at enkelte af medstifterne, særlig 
Edvard Storm, havde en væsenlig indflydelse på deres 
endelige affattelse, ligesom også, at stifterne hurtigt ere 
komne overens om selskabets mål.

Da de »love, som selskabet for efterslægten har antaget « 
(1786) til fulde oplyser os om de mål, man havde sat 
sig for virksomheden, vil vi her meddele adskillige af 
disse.

1.
»Selskabet skal være efterslægten helliget.
Denne tanke er stor, men ej overspændt. Når 

mange virksomme borgere forene sig og redeligen arbejde 
med hinanden, til at befordre og betrygge den tilvoks
ende ungdoms lyksalighed, så gøre de ej alene vel imod 
denne, men endog imod den senere efterslægt.

2.
Der er forskellige midler og måder at sørge for 

efterslægtens vel, som også i vort fædreland heldigen 
nyttes. Men den ædleste og frugtbareste mark, hvoraf 
der kan høstes det, der både er bedre end velstand og 
selv avler velstand, er børneopdragelsen. Denne har
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endnu ej kunnet dyrkes så tilstrækkeligen, at den ægte 
for fremtiden bekymrede patriot ej skulde føle sig kaldet 
til at bidrage sin del til dens forbedring, og til denne 
forbedring vil selskabet for efterslægten arbejde.

3-
At danne den fremspirende slægt, så vidt som sel

skabets virkekreds kan strække sig, til dydige og duelige 
borgere, at indprente dem sunde begreber, gode grund
sætninger og nyttige kundskaber, så de lære at kende 
og vænnes til at udøve deres pligter, og at de føle, 
hvor meget det står i ethvert menneskes egen magt at 
virke sin og bidrage til andres sande lyksalighed; så og 
at forskaffe dem fysisk styrke og legemlig færdighed, 
det skal være dette selskabs formål; derpå vil det ind
skrænke, men dertil også ganske opofre sine bestræbelser.

4-
Med disse bestræbelser vil selskabet skridtvis og på 

det varsomste gå frem og ej indlade sig i noget, førend 
det dertil har evne og vist håb om dennes varighed, på 
det frygt for, at det måtte befatte sig med mere end 
det kunde udføre, og at det måtte finde alt for mange 
og store vanskeligheder ej skal kunne holde den vel
menende, men på grund af andre uholdte løfter mistvivl
ende medborger fra at indgå i selskabet.

5-
Skulde selskabet finde, at en eller anden bestræbelse 

ej havde den fremgang, det havde håbet, og at hindringen 
var ubortryddelig, da vil det ej tage i betænkning at 
lade sådan en uopnåelig hensigt for en tid eller aldeles 
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fare og enten tilvende den evne, det til samme kunde 
brugt, en anden bestræbelse, eller forsigtigen vove et nyt 
forsøg, som lover mere nytte. Det trøster sig til deri 
som i alt andet at tilfredsstille det publikum, af hvis 
medvirkning det skal understøttes, og af hvis røst det 
skal ledes.

6.
Selskabet vil aldrig befatte sig med nogen bestræb

else eller betjene sig af noget middel, der med fdje kunde 
anses som en skjult bebrejdelse for nogen hel stand, 
offentlig anstalt eller værdig privatmand, som sigter og 
virker til samme djemed. Det ønsker og håber tvertimod 
at opmuntre og understøtte disse, ligesom og på sin 
side af dem igen at opmuntres og understøttes. Dets 
virkekreds skal enten aldeles ej berøre andres eller ikkun 
udbrede sig til, hvad de ej kunne udføre på samme måde 
eller i samme udstrækning.

7-
Den bestræbelse, som selskabet straks vil gøre be

gyndelse med, i hvor liden den for det første end måtte 
blive, skal være denne, at foranstalte forelæsninger i sin 
forsamlings sal på visse dage og timer til de børns og 
til skoleholder embedet bestemte medborgeres nytte, som 
det dertil har tilladt adgang.

8.
Disse forelæsninger, hvortil selskabet ønskede at kunne 

formå et tilstrækkeligt antal af sine lærde medlemmer, 
skulle holdes over sådanne videnskaber, som kunne være 
nyttige for den tilkommende borger, endog den der ej 
skal studere, men som dog ej læres i de almindelige 

Nygård: Efterslægtsselskabet. 5
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skoler eller i den sædvanlige privat-undervisning, i det 
mindste ej på den samme måde. Derhen høre den 
naturlige religion, anatomien, fysiologien, diætetiken, na
turhistorien, fysiken og kemien, matematiken, astronomien, 
geografien, historien og den praktiske filosofi.

9-
Af enhver af disse videnskaber, så mange af dem, 

som selskabet med tiltagende evne kan foranstalte fore
læsninger i, foredrages alene den del, som den største 
hob af de unge tilhørere bedst kan begribe og i fremtiden 
mest kan høste frugter af. Foredraget må være så fatte
ligt, afvekslende og underholdende som muligt, og det 
hele må have det interessante, som kan lokke fædrene 
selv til at bivåne disse forelæsninger, og derved desbedre 
at opmuntre de unge til flittig søgning og alvorlig agt
pågivenhed.

io.
Desuden vil selskabet håbe, at en del af dets stu

derede medlemmer lader sig overtale til at oplæse korte 
til børnenes begreb og selskabets bestræbelse passende 
afhandlinger eller helst af blandet moralsk og historisk 
indhold.

n.
End videre vil selskabet antage mestre og bestemme 

dage og timer til den adgang havende ungdoms under
visning i en eller anden helst med legemlig øvelse for
bunden nyttig kunst.

12.
Når selskabet med denne sin første bestræbelse, 

ungdommens nyttige undervisning, har gjort en heldig 
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begyndelse, der lover varighed og fremgang, vil det 
skride til en anden, nemlig til at anlægge til de samme 
unges brug en udvalgt med dets djemed ganske overens
stemmende bogsamling, hvis forfatning og forvaltning 
det i en særdeles instruks for vedkommende nærmere 
vil bestemme.

T3-
Skulde selskabet ved retsindige modres ønske finde 

sig opmuntret dertil, så vil det med fornøjelse udvide 
sin bogsamling således, at den indbefatter lærdom og 
underholdning for ungdommen af begge køn, og en 
moder ved deltagning i dette institut, som skulde koste 
hende noget ganske tåleligt, kan forskaffe sine døtre den 
ædleste og gavnligste moro i ledige timer, en uskyldig 
forstanden og hjærtet dannende læsning, hvorved det for 
pigebørn så store onde at læse uden valg, ja at læse 
farlige skrifter, vilde forekommes.

14.
Såsnart selskabet ser begge disse bestræbelsers frem

gang betrygget, vil det vove den tredie, nemlig den at 
fremme og udbrede almennyttig læsning iblandt almuen: 
et forsøg, hvori det ønsker sig fortrinlig understøttelse, 
da en stor del af det fysiske og moralske onde, som 
endnu trykker de ringere stænder, har sin grund i mangel 
på tidlig oplysning, og denne igen i en forsømt læsning 
af gode skrifter.

15-
Men da denne enten ganske forsømte eller forkerte 

læsning iblandt almuen fornemligen kommer deraf, at de 
gode til almindelig oplysning tjenlige bøgers tal i moders
målet ej er stort, ja overflødigt nok, og at deres pris
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er for hdj for mængdens vilkår, hvilket atter flyder af 
mangel på tilstrækkelig afsætning, og denne igen af liden 
læselyst, så skal selskabets tredje bestræbelse til almen
nyttig læsnings udbredelse iblandt almuen gå derhen, 
først at opmuntre de dueligste autorer til enten blot at 
oversætte eller tillige at lokalisere eller selv at udarbejde 
korte, fattelige, praktisk nyttige skrifter, og dernæst at 
understøtte udgiverne af slige skrifter således, at disse 
kunne sælges til allerringeste priser, ja ikkun for lidet 
mere end, hvad papiret har kostet, hvorhos de dog tillige 
skulle forpligte sig til at tilsende selskabets korrespond
erende medlemmer eller kommissionærer overalt i fædrene
landet, som dem til den ende bekendtgøres, det fornødne 
tal af eksemplarer, så at deres udbredelse på alle mulige 
måder bliver fremmet og den ringe medborger til sammes 
anskaffelse opmuntret.

16.
Selskabet håber endog i denne sin bestræbelse at 

kunne gå så vidt at lade nyttige blade uddele uden be
taling overalt i landet på sådanne steder, hvor de kunne 
finde den hyppigste og mest frugtbringende læsning, så
som i landsbyskolerne og almuens mest søgte samkvem, 
da selskabet ej tvivler på de retsindige vedkommendes 
villige og eftertrykkelige medvirkning til hensigtens op
nåelse.

J7-
Tager selskabets evne til, så vil det indlade sig i 

en fjerde bestræbelse; det vil indrette en skole til sådanne 
fattige børns opdragelse, som vedkommende ej tilstrække- 
ligen kunne sørge for eller våge over.

18.
I denne skole skal der gøres forsøg med en forbedret 

opdragelsesmåde i henseende til undervisning og øvelser,
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lærdom og håndarbejde og fornemmeligen til moraliteten 
og det fysiske, alt efter de ypperligste opdragelses læreres 
prøvede råd og anvisning.

x9-
Denne skole, hvis indretning selskabet i sin tid nærm

ere vil besørge, håber det at kunne udvide og danne til 
en art af planteskole for dem, der agte at opofre sig til 
fædrenelandet og efterslægten i et af de vanskeligste og 
sureste, men vigtigste og hæderligste embeder, nemlig 
som ungdommens lærere i de ringere stænder, i hvilken 
planteskole selskabet ej tvivler, de skulle kunne lære at 
virke til væsenligere nytte, med mindre byrde for dem 
og lærlingerne.

20.
Overalt vil selskabet både i denne og de foregående 

bestræbelser gøre sig det til en hovedpligt, så meget 
muligt er, at lade dem komme den del af sine medborgere 
til opmuntring og nytte, som undervise eller agte at 
undervise den tilvoksende slægt, da med alt, hvad det 
mest understøttede selskab kunde udrette, dog ingen al
mindelig, ingen varig gavn vilde stiftes, så længe skole
holderen i provinsen ej dertil bidrager ved redelig og 
tro medvirkning.

21.
Endelig vil selskabet lægge en femte bestræbelse til 

de øvrige. Det vil på sin stiftelsesdag eller i en anden 
hdjtidelig forsamling belønne et og andet barn, helst af 
sin skole, som på en fortrinlig måde har udmærket sig; 
iligemåde en og anden skolelærer i den ringe stand, 
som heldigst har medvirket til opdragelsens forbedring, 
alt efter vedkommende kommisariers derom indgivne og 
af selskabet samtykkede anbefaling.
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22.
Ved således efter sin yderste evne på den væsen

ligste måde at arbejde for den del af sine medborgere, 
som er for fædrelandet den vigtigste, for menneskekærlig
hed den helligste, og for enhver, endog den fattige, det 
dyrebareste, nemlig ungdommen, tror selskabet at efter
komme den velgørenheds pligt, der påligger det som et 
selskab i almindelighed og som en forening til offentlig 
nytte i særdeleshed.

23-
Da selskabets formål, opdragelsens forbedring, ung

dommens dannelse til dydige og duelige borgere, er så 
stort, at dets derhen sigtende bestræbelser udfordre alle 
dets kræfter og opmærksomhed, så overlader det al for
pligtelse til tarvelighed til indenlandsk vindskibeligheds 
opmuntring og til enhver anden borgerdyd som sine 
hensigter uvedkommende til de selskaber, som med slige 
bestræbelser og forpligtelser ville sysselsætte sig. Det er 
så langt fra at foragte den sande, forstandige og væsent
lig nyttige tarvelighed eller nogen anden ægte borgerdyd, 
at det tvertimod altid skal agte det medlem mest, som 
derved mest udmærker sig, og ved det eksempel, han 
deri fremstiller for de unge, bidrager til disses dannelse. 
Men det kræver af sine medlemmer ingen anden prøve 
på kærlighed til fædrenelandet end villig deltagning og 
medvirkning i dets egne bestræbelser.

24.
Selskabet kan aldrig håbe heldigen at virke til sine 

hensigters opnåelse, med mindre det bliver talrigt og ud
bredt; det ønsker derfor intet heller end at vinde yndest
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og finde medlemmer ej alene i hovedstaden, men overalt 
i fædrenelandet.

25.
Da selskabet er af den beskaffenhed, at det ej blot 

er tjent med höje og anselige, med lærde og øvede med
lemmer, men også med sådanne, som ved deres vel
mente bidrag forøge dets evne til at virke til sand glæde; 
og da det end ydermere tør smigre sig med det stolte 
håb at kunne gøre nationen ære og at vise verden, at 
den ægte kærlighed til fædrenelandet, der ej står stille 
ved den nærværende slægt, men som en moders ømme 
omsorg nedstiger på børn og børnebørn, bor i ethvert 
dansk og norsk bryst, i den jævne borgers og landmands, 
såvel som i den ophøjedes sjæl, så lover det sig sær
deles tilvækst af middelstanden, som den der her vil 
finde den bedste anledning til at sætte sin patriotismus i 
virksomhed med lidet at udrette meget og at så til det 
samme selskabs nytte, som den selv høster frugten af.

§§ 26—140 give nöjagtige forskrifter for selskabets 
udvortes ordning. Der skulde være fire klasser af med
lemmer. De første, »de indenbyes ordentlige medlem
mer«, betale fuldt bidrag, 4 rdl. om året, ligesom også 
selskabets samtlige embedsmænd skulle vælges blandt 
disse, »der kunne være mest tilstede og bedst kende 
tingenes gang«. Den anden klasse, »de udenbyes ordent
lige medlemmer«, betale kun halvt bidrag. Den tredie 
klasse, »korresponderende medlemmer«, erlægge intet bi
drag, fordi de fra provinserne, hvor de bor, medvirker 
til selskabets öjemed, især i den tredie bestræbelse (ud
bredelsen af læsning blandt almuen). Den fjerde klasse, 
»overordentlige medlemmer« er sådanne, som understøtte 
selskabet ved at erlægge dobbelt bidrag.
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Lovene bestemmer endvidere tre slags forsamlinger. 
»Generalforsamlinger« holdes på stiftelsesdagen, hvor det 
fuldstændige regnskab over den nærværende tilstand frem
lægges. »Møder« holdes hver onsdag aften om vinteren 
fra kl. 5 til 8, om sommeren fra 6 til 9. På disse op
læses protokollen, indkomne breve, forslag m. m. Også 
balloteres der ved disse på ny medlemmer. — »Samling
erne«, som udgør den tredie slags sammenkomster, holdes 
hver søndag og én eller to søgnedage, som selskabet nærm
ere vil bestemme, om sommeren fra 6 til 9 og om vint
eren fra 5 til 8 om aftenen.

Da planen for disse sidste, »samlingerne«, har mere 
almen interesse, vil vi meddele de §§, som omhandle denne.

73-
I søndags samlingen så og om formedelst forelæs

ningernes tiltagende tal fornødent bliver, om lørdagen, 
holdes disse i nogle af de § 8 anførte videnskaber og 
oplæses de i samme § ønskede afhandlinger.

74-
På andre dage og timer, som selskabet dertil vil 

fastsætte, når denne bestræbelse kan finde sted, skal 
undervisningen gives i de § n omtalte øvelser.

75-
De øvrige samlinger anvendes til underholdende og 

opmuntrende samtale helst om selskabets djemed og be
stræbelser, så vel som om de i samlingerne til enhvers 
gennemlæsning henlagte forslag, betænkninger, breve, 
regnskabssager og ekstrakter.
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1^
For at gøre disse samlinger des mere tillokkende 

og frugtbare på lærerig underholdning, vil selskabet holde 
de bedste, helst til dets formål sigtende indenlandske og 
fremmede periodiske skrifter.

77-
Det skal være selskabet en glæde, dersom en og 

anden af de tilstedeværende medlemmer, som holde fore
læsninger eller oplæse afhandlinger, vil opmuntre de 
børn, som have adgang ril samlingerne, til hdjt at op
læse tjenlige steder af hine periodiske skrifter og at sige 
deres tanker om, hvad de have læst, for således at øve 
dem i at fatte en andens mening, at forklare deres egen, 
at udtrykke sig passende, såvelsom i at tale og læse godt.

78.

Til des mere at betrygge den gode orden i disse 
samlinger, skal hvergang fra begyndelsen til enden en 
inspektør være tilstede, som har at se derhen, at alt, 
hvad der foretages, sker med anstændighed og høflighed; 
og skal han være befdjet til at sætte enhver, som derimod 
måtte forse sig, i bøder.

85.
Til forelæsningerne og anden undervisning og over

alt til enhver samling har ethvert medlem, af hvilken 
klasse han må være, frihed til at medbringe eller sende 
en søn eller en ung pårørende eller et andet barn af 
skikkelige forældre, som ingen nærmere ven har, der 
selv som medlem kunde indgå i selskabet.
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86.
For sådan adgang for hvert barn erlægges én rdl. 

om året og af et overordentligt medlem dobbelt.

'87.
En enke indenbyes såvelsom udenbyes, som ønsker 

en søn eller ung pårørende adgang til forelæsningerne 
og det øvrige og derfor ej vil være nogen anden for
bunden, kan lade sig proponere og vælge som ordentlig 
eller overordentlig deltagende, da hun betaler ligesom et 
ordentligt indenbyes eller udenbyes eller overordentligt 
medlem.

88.
Endog hele klubber og selskaber skal det være til

ladt at søge adgang for et eller flere faderløse eller fat
tige børn af skikkelige forældre, når sådant et selskab 
vil lade sig proponere og vælge som overordentlig del
tagende og betale i alle måder som et overordentligt 
medlem.

89.
Ethvert barn, som der søges adgang for, med hvil

ken anmodning det allerede valgte medlem eller deltag
ende indkommer i en samling, skal i en uges tid derefter 
indfinde sig i samlingerne, at selskabet kan lære det at 
kende. Otte dage efter anmeldelsen balloteres på det, 
da den simple pluralitet eller lige stemmer ere nok til 
dets antagelse.

90.

De børn og unge mennesker, som kunne erholde 
adgang til samlingerne, bør ej være under 8 eller over
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16 år gamle; dog forbeholder selskabet sig efter omstæn
dighederne heri at gøre undtagelse.

91-
Selskabet vil i disse børns og unge menneskers valg 

fortrinligen se på de vidnesbyrd, som de offentlige eller 
privat-lærere, de have, give dem.

92.

De personer, som ere eller agte at blive skoleholdere 
og ønske adgang til selskabets samlinger, må lade sig 
proponere af et selskabs medlem og vælges som sam
lings-gæster i møderne. De erlægge intet for denne til
ladelse, da selskabet tror derved at gøre fædrenelandet 
en væsenlig tjeneste. Dog vil det nærmere bestemme 
disse gæsters tal og adgangs tid.

Endelig fastsatte lovene, at selskabets hovedbestyrelse 
skulde bestå af tre direktører. Disse skulde blandt andet 
på selskabets vegne slutte og underskrive alle kontrakter, 
hvortil generalforsamlingen havde givet bemyndigelse. 
Dernæst skulde man have syv inspektører, hvis gerning 
skulde være at overvære og referere »samlingerne«. En 
lov kommission havde at gøre forslag til lovenes for
bedring, og en undervisningskommission at sørge for 
indretningen af undervisningen.

118.
I alle selskabets samlinger og møder skal ingen kryb

ende forskel på rang og vilkår, enkelt eller dobbelt bi
drag gøres, da redelig medvirkning gør alle medlemmer 
lige. En direktør o. s. v. kaldes i den tid, han beklæder 
dette embede, alene hr. direktør.
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141.
For at undgå det skin af partiskhed, som ofte gør 

et selskab større skade end alt andet og på grund af, at 
den bevidsthed, efter evne at have medvirket i en nyttig 
bestræbelse, er den bedste løn for den retsindige og rede
lige, vil selskabet for efterslægten ej tilkende noget em- 
bedførende eller andet medlem noget særdeles hæderstegn, 
men blot nytte de andre lejligheder, det har, at tilkende
give den værdige sin taknemlighed, højagtelse og tillid. 
Men efter et fortjent medlems død skal det være ét eller 
flere andre tilladt til sammes afmindelse at holde en tale, 
som dog selskabet først ved ballotering, hvor den simple 
pluralitet skal være nok, vil samtykke og dertil beramme 
dagen.

142.
Et selskab, som sigter og arbejder til almindelig 

nytte, bør våge over, at ingen af de fordele, som kunne 
høstes af samme, tilfalde dets egne medlemmer, hvoraf 
der kunde tages anledning til at fremlede én og anden 
mands indtrædelse af egennytte. Selskabet for efter
slægten vil derfor tilvende enhver fordel (børnenes under
visning og bogsamlingens brug undtagen) alene sådanne 
personer, som hverken ere medlemmer eller deltagende i 
samme; og det vil ej indlade sig med nogen af sine 
literariske medlemmer i henseende til originale eller over
satte skrifter, som det agter at udgive, med mindre så
dant et medlem vil påtage sig dette arbejde uden betaling.

Der findes i det hele 147 paragrafer; — lovenes 
vedtagelse er dateret den 4de marts 1786.

Den opgave, som efterslægtsselskabet således fra be
gyndelsen af havde stillet sig, var udelukkende oplysning
ens fremme. Men den oplysning, man på flere måder
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søgte at udbrede, var i stærk opposition til den, som i 
samtiden endnu var næsten enerådende, og som havde 
sit arnested i latinskolen. Allerede i lovenes anden para
graf havde man udtalt sig herom, idet det hed, at børne
opdragelsen endnu ikke havde kunnet dyrkes »så tilstræk- 
keligen«, at den agte for fremtiden bekymrede patriot ej 
skulde føle sig kaldet til at bidrage sin del til dens for
bedring.

Men navnlig i lovenes paragraf 25 pegedes der 
klart på, at det, man tilstræbte, var et arbejde i oplys
ningens tjeneste, som kunde blive fælleds for hdje og 
lave, lærde og læge i hovedstaden, til nationens ære; og 
at det, man særlig håbede på, var en stor tilslutning af 
»middelstanden«, der i dette selskab kunde finde »den 
bedste anledning til at sætte sin patriotisme i virksomhed.«

I den tale, som Jørgen Kierulf holdt på efterslægts
selskabets første årsdag, betegner han derfor deres djemed 
som »et arbejde på en oplysning, der var mere passende 
end den sædvanlige, som desværre endnu har beholdt alt 
for meget tilbage af den form, middelalderens barbari og 
munkevæsen gav den.« Også Rahbek taler i en tale på 
stiftelsesdagen 1824 om efterslægtsselskabet som »den 
blomstrende indretning, det skyldtes, at de for den dannede 
borger fornødne kundskaber ikke mere ere latinskolernes 
monopol«. — I en tale på stiftelsesdagen 1795 besvarer 
Rahbek de tvivl, som »selv sådanne mænd, der ingen
sinde har været smittede af den oldtidens munkeånd, der 
gjorde oplysning til kierkeret«, har rejst, »om ikke sel
skabet havde handlet bedre og gavnligere i at anlægge 
en såkaldt lærd skole med adgang til universitetet«, der
med, »at lædrenelandet vil vide dem tak for adskillige 
af de unge mænd, der alt har modtaget oplysning igen
nem selskabet«.
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Den oplysning, som man i efterslægtsselskabet havde 
en hjærtelig trang til at virke for, var en dansk oplys
ning. Når denne virksomhed vandt så stor en tilslutning 
i hovedstaden, så er dette et vidnesbyrd om, at der hos 
den danske borger i de dage var vågnet en ikke ringe 
misfornøjelse over den anmassende stilling, som den 
fremmede dannelse havde indtaget i fædrelandet. Flere 
og flere trådte i skranken imod latinskolen. Denne første 
modstand får en ikke ringe styrke, når vi mindes, at på 
den tid var skolerne i Kjøbenhavn og i alle købstæder 
gennemgående latinskoler, hvor latinen sad på enevolds
tronen.

I en tale på efterslægtsselskabets stiftelsesdag 1840 
skildrer Adam Øehlenschlæger denne overgang i Dan
marks skolehistorie således: »På en tid, da endnu skol
erne vare steder, hvor den sædelighed og uskyldighed, 
barnet bragte fra hjæmmet, mere blev nedbrudt end ud
viklet og fortsat; — efterat i lang tid i skumle smuds
ige kroge barbariske skolemestre med ris og ferie havde 
lært børnene græsk og latin, uden smag, uden fin følelse, 
uden ægte dannelsesfrugt for andre end de lykkelige 
enkelte, der kunde hytte sig selv og bringe sig selv 
videre frem; — da opgik der et klarere lys, som også 
udbredte sig til Danmark. Man begyndte at tænke på 
at gøre det forsømte godt, at stifte skoler, hvis hoved
hensigt ikke var at meddele disciplene en død lærdom, 
med tilsidesættelse af det menneskelige, men at uddanne 
barnets ædle evner, idet man bibragte det nyttige kund
skaber. Og selskabet for efterslagten gav det første eks
empels.

Ved efterslægtsselskabets virksomhed kom modersmålet 
igen på hojsædet i skolen. For så vidt var dets oplys
ning folkelig, men efter sit indhold vil vi nu nærmest
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kalde det en human uddannelse, som man her stræbte 
efter, og som man brød banen for under offer både af 
tid og penge.

For en del var det frivillige kræfter, der uden time
lig løn arbejdede i denne sags tjeneste, og de kræfter, 
der blev lønnede, fik en part af deres løn gennem fri
villig understøttelse. Det første år beløb de frivillige 
bidrag sig til henved 1000 rdl., en ikke ringe kapital på 
den tid. De følgende år steg de stadigt.

Dette danske humane oplysnings arbejde, som man 
således, støttet til dels ad frivillighedens vej, begyndte at 
tage fat på, havde efter stifternes plan en tredobbelt gen
stand for øje, nemlig ungdommen og børnene i Kjøben- 
havn og så den danske bondestand. Man begyndte med 
ungdommen, blev snart færdig med den danske bonde
stand, men holdt ud med børnene, blandt hvilke selskabet 
snart fik sin mest velsignede og betydningsfulde gerning.

Havde nu end den muntre, venlige Tode fattet ideen 
og udkastet hovedplanen til denne virksomhed, vilde der 
næppe i virkeligheden være blevet stort af det hele, hvis 
der ikke fra begyndelsen af havde stået en mand ved 
siden, der fuldt ud sympatiserede med disse tanker og i 
særlig grad var villig til at ofre sig for deres virkelig- 
gjørelse.

Men en sådan mand stod der just. Og manden var 
Edvard Storm. Fra 1786 talte han, skrev, digtede, under
viste og opdrog i denne sags tjeneste med al sin samlede 
kraft og utrættelige kærlighed, lige til døden satte sin 
grænse for hans arbejde.

Man begyndte med hovedstadens ungdom og ældre 
børn. I lovenes § 90 var vel børnenes og de unges 
alder sat mellem 8 og 16 år; men man havde også sam
tidigt forbeholdt sig at gøre undtagelser heri. Der er
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ingen tvivl om, at man snart måtte lukke op for unge 
mennesker over seksten års alderen.

Det var ved forskelligartede forelæsninger på moders
målet, man vilde indvirke på sine frivillige unge tilhør
ere. Det var i grunden en art dansk højskolevirksomhed. 
Foredragene holdtes et par eftermiddage hver uge.

Allerede fjorten dage efter selskabets stiftelse, altså 
sidst i marts 1786, »da man endnu ikke havde egne 
værelser, kunde de af medlemmerne, som havde sønner, 
sende dem hen i selskabet (Pilestræde nr. 100) at høre 
nyttige forelæsninger. Disse blev alt flere og flere, ind
til man imod vinteren kunde give tvende forskellige fore
læsninger hver aften, undtagen om søndagen, da der 
kun holdtes én«. Således lyder den aller første beretning 
om efterslægtsselskabets ungdoms undervisning.

Blandt de første deltagere var den femten år gamle 
Jens Kragh Høst, senere fordelagtig bekendt som histo
rieskriver og forkæmper for skandinavismen.

Det blev en sat regel, da antallet på de unge men
nesker, som søgte og fik fri adgang til disse forelæsninger 
voksede betydeligt, at man i sommermånederne holdt én 
forelæsning og om vinteren to fra kl. 4—6 om efter
middagen. Da selskabets børneskole året efter var kom
men i gang, optoges dennes øverste toårige klasse med 
i undervisningen for de unge.

Der holdtes foredrag over en rigdom af fag: fædre
landets historie, de nordiske rigers geografi, dansk sprog
lære, mythologi, fysiologi, kemi, naturhistorie, fransk og 
engelsk, hus- og landvæsens lære, statsøkonomi, filosofi, 
leveklogskab, naturlig teologi og »så meget af lovkyn- 
dighed, som enhver borger bør vide«. Men »altsammen, 
så vidt muligt, læmpet efter tilhørernes begreber og 
fatteevne«. Forelæsningerne holdtes af lærde mænd af
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selskabets egne medlemmer, som gjorde det gratis. »End
også nogle af universitetets professorer« holdt foredrag.

Edvard Storm skrev om denne virksomhed til Lars 
Jørgensen: «hvor meget lys og kundskab dette udbreder, 
endog uden for vor egen cirkel kan jeg ikke beskrive«. 
Storm bar selv den største del af læsset. Han læste fire 
timer om ugen, over jordbeskrivelse, mythologi, både 
græsk og nordisk, og dansk sproglære. — Vi ejer endnu 
hans håndskrift over de nordiske mythologiske forelæsnin
ger, som han begyndte den 15. oktober 1787 og endte 
den 28de april 1788. — Vi behøver ikke at tvivle om, 
at Edvard Storm tog vare på denne del af gerningeu 
med dygtighed og lyst. Han, der alt tidligere havde 
vist, hvor godt et greb han havde på at tiltale de unge, 
han mødte sikkert her mange lyttende ører og ansigter 
i den talrige kreds af unge, der ikke mindst flokkedes 
om hans foredrag. Storms begejstring over denne første 
del af efterslægtsselskabets virksomhed skinner igennem 
det korte udtryk i den tale, hvormed han åbnede børne
skolen: »Hvor findes en sådan anstalt til ungdommens 
undervisning som vore daglige forelæsninger?«

Den danske bondes oplysning var det næste stykke ar
bejde, som selskabet for efterslægten havde trang til at 
prøve sine kræfter på.

Den danske bondes første borgerlige frigørelse lå jo 
alt den gang de ædleste af tidens herremænd og borgere 
varmt på hjærte. Såvel grev Reventlow som Edvard 
Storms fætter, Colbjørnsen, vare overordentlige medlem
mer af selskabet for efterslægten.

Men dertil kom, at Johannes Evald, for hvem ikke 
blot Storm, men tillige medlemmer af selskabet, som 
Rahbek, Thårup og Samsø, nærede den varmeste beund
ring, havde et par år før sin død slået til lyd for den

Nygård: Efterslægtsselskabet. 6
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danske bondes oplysning. Det var i en afhandling »om 
almuens oplysning«. I denne fortæller Evald, hvorledes 
han ved selvoplevelse har lært bonden at kende. »Min 
skæbne«, siger han, »har i en del år indskrænket min 
daglige omgang til den klasse af mine medbrødre, som 
i en vis forstand kan kaldes den ringeste, men i en 
anden og sandere uden tvivl er den største og betyde
ligste ; bønder, tjenestefolk, håndværkere, høkere, små 
betjenter, med ét ord, det vi kalde almue, opfyldte for 
største delen den cirkel, som jeg daglig drejede mig i«. 
Evald, der således har lært almuen at kende på nært 
hold, oplyser dernæst om, hvorledes dens kristne tro »i 
almindelighed kun er et hårsbred skik fra den skrække
ligste vantro«, og hvorledes al anden oplysning i historie, 
geografi, naturlære, »kort alle de videnskaber, som umid
delbart sigte til at oplyse forstanden, er dem med ét 
ord — kragemål«. Han spørger derfor: »er vor almue 
så uvidende, og kunde den være bedre oplyst, hvorfor 
er da dette hidtil ikke sket, hos hvem ligger skylden, 
hvorledes kan det ske, hvilke midler skal man bruge, 
og hvor skal man begynde fra?« — Når Evald skal 
svare på, hvorledes almuens oplysning kan fremmes, da 
nægter han, at præsterne kan være hovedmænd herfor, 
fordi det menneskelige grundlag manglede for kristen
doms-forkyndelsen, som dog var og blev præsternes sag. 
Hellet ikke de daværende skolelærere tiltror han kræfter 
til at løfte denne opgave. »Af skoleholderne sige i ojet 
faldende grunde os, at vi endnu kan vænte og begære 
mindre. For kun at nævne én, vil det altid, selv da, 
når deres vilkår var bedre end de nu ere, blive dem 
umuligt at gøre mere godt i en ottende del af året end 
de, der ikke høre under deres opsigt, igen fordærve i de 
øvrige syv. Det er i mine tanker, uden al tvivl de voksne
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og gamle, som forbedringen bør begynde med.«. — Men når 
Johannes Evald så skal sige, hvem der skal være bærere 
af dette menneskelige oplysnings værk blandt de voksne 
på landet, peger han på digterne. Mod disse er han 
kommet til at vende sit øje ad følgende vej: »Jeg har, 
skriver han, ved mine hen og her vankende undersøg
elser af denne materie, ikke kunnet undlade af og til at 
hefte mine øjne til en vis art af læselyst hos vor almue, 
der, sammentaget med dens næsten blinde ærbødighed 
for alt det, som står på prent, altid blev mig vigtigere 
og tilsidst, da jeg på alle andre kanter mødte uovervin
delige vanskeligheder, og den tillige var det eneste, hvor
ved jeg kunde håbe at udrette noget, sankede min hele 
opmærksomhed omkring sig. Når jeg betragtede de 
virkelig mange ledige timer, som den største del af vor 
almue især om vinteren har eller giver sig, af den tål
modighed, hvormed jeg ofte har set, at de iblandt dem, 
der elskte deres hus og deres penge, i disse timer kunde 
læse hele blade igennem, hvorved jeg var overbevist, at 
de næppe hverken kunde tænke eller føle noget, når de 
kun stod i en postil, og selv lære hele sider af det smag- 
løseste pølsesnak udenad, når det kun var på rim«; da 
måtte han sige til sig selv: »er det ikke en sand jammer, 
at i vor oplyste, vor skrivesyge tidsalder disse arme, de 
ni tiende dele af os, som dog gerne vilde læse, intet 
andet har at læse end sådant, som enten forøger deres 
overtro og deres fordomme, for ej at sige hærder eller 
fordærver deres hjærter, eller forvirrer dem mere end de 
var det før eller i det mindste dysser dem i søvn«. Ti 
»det vil man ved en ndje undersøgelse finde, at den 
bedste, den uskadeligste og fornøjeligste virkning, som 
endog de meget få læseværde og i en vis forstand gode 
bøger, de har i hænderne, i deres nuværende forfatning 
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kan frembringe hos dem, virkelig er en sund og sød 
slummer. Så ringe hensigt har man haft til deres måde 
at forestille sig tingene på, så lidet har man værdiget 
dem at nedstige til deres cirkel, for at gøre dem det, de 
skulde læse, nogenledes interessant, at det lader, som 
forfatterne har villet pålægge dem et hoveri arbejde mer 
ved at anmode dem om at læse deres tørre og af den 
årsag kedsommelige moraler, som de blot har stræbt at 
gøre tydelige ved evige igentagelser og rørende ved en 
knarvorn skolemestertone«. Så udbryder Johannes Evald: 
»o, du lysets bundløse kilde, sandhedens og dydens ånd, 
alvise, hellige, herlige Gud! o, du menneskets elsker og 
dine faldne, dine af mørke og giftig tåge omspændte 
billeders forbarmer, du, som betroede filosofen dit lys og 
digteren din flamme, at de derved skulde opvække og 
udsprede sandheder og ædle følelser og lyksaligheder på 
jorden, — hvorledes skulle de, hvorledes skulle især vi, 
som har tid og lejlighed og lyst og evne at oplyse eller 
at forndje det almindelige ved skrifter, kunne bestå for 
dit ansigt, dersom du krævede os til regnskab for den 
tykke uvidenhed, som den største del af det almindelige 
endnu ligger nedgravet i, for de berusende fordomme, 
der føre de ni tiendedele iblandt os på de farligste af
veje fra dig og din salighed, — for de evner, de talenter, 
den virksomhed, de store handlinger, de heltedyder, dine 
miskundheders ædleste lovsange, som nu slumre og kvæles 
og dø, blot fordi ingen venskabelig hånd, ingen broder
lig stemme vilde vække dem ? Hvortil har vi da anvendt 
vort pund, og hvorledes har vi ågret dermed? . . . Jeg 
for min del tilstår oprigtig, at jeg ikke kan berolige min 
samvittighed, og jeg har sat mig det helligt for, om jeg 
og ingen flere kan overtale, dog selv herefter at bidrage 
min skærv, og i det mindste efter al min evne stræbe at
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befordre det, som jeg er overtydet om at være min næstes 
velfærd og skaberens vilje. Men hvorfor ikke overtale 
fler? Skulde de grunde, som har gjort så stærkt indtryk 
hos mig, være rent uvirksomme hos andre? Hvorfor 
skulde vi ikke kunde samles et selskab af menneskevenner, 
som med forskjellige gaver og fælles kræfter, velsignede 
af den algode, som så vore hensigters renhed . . .

Her ender pludselig dette Evalds mærkelige hånd
skrift fra c. 1779. Men der foreligger vidnesbyrd om, 
at Evald selv søgte at sætte denne sin yndlingstanke i 
værk. Den lærde Frederik Munter, der tyve år gammel 
blev teologisk kandidat i Evalds dødsår, 1781, har kort 
efter beskrevet Evalds levned og nævner blandt andet 
nogle sange og viser i »fiskerne« som fremgåede af den 
tanke hos Johannes Evald »også at undervise den almin
delige mand ved folke-sange; sygdom hindrede ham fra 
fremdeles at udføre sit forehavende«. — Frederik Munter 
hørte til efterslægtsselskabets tidligste medlemmer.

Den lille begyndelse, som Johannes Evald således 
havde gjort til bedste for »almuens oplysning«, søgte 
efterslægtsselskabet at fortsætte. Men også på dette 
område var Evalds trofaste discipel, Edvard Storm, den 
ledende i selskabet og den mest virksomme.

Da efterslægtens børneskole var kommen i gang, 
tilbød man offentlig »proprietærer og andre mænd på 
landet, som ønskede at få et dueligt subjekt af bonde
standen oplært til skolevæsenet, at de kunde indsende 
indtil fire sådanne elever til selskabets skole for der uden 
betaling at uddannes«. Man var nemlig overbevist om, 
at unge personer af bondestanden, behørigt oplyste og 
forberedte, af mange årsager vare fremfor andre bedst 
skikkede til at blive gode landsbyskoleholdere«. »For 
at bøde på manglen af et skoleholder-seminarium«, hvoraf
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der på den tid endnu intet fandtes i Danmark, tilbød 
selskabet så sin hjælp. Der var imidlertid kun én, som 
benyttede sig af tilbudet; »men til lykke én, hvis nemme 
og gode øvrige egenskaber gav den bedste forhåbning 
om, at han i sin tid« vilde blive en duelig og nyttig 
mand. Dog én svale gør ingen sommer. Det lykkedes 
ikke efterslægtsselskabet på denne måde at skaffe den 
danske bondestand lysere kår.

Da det første skolelærer-seminarium blev af regeringen 
oprettet på Blågård 1790, faldt der en sten fra efterslægts
selskabets hjærte. Vi kan fornemme det i Rahbeks tale 
på stiftelsesdagen 1794, når han siger: »én gren af sel
skabets bestræbelser er i de senere tider bleven overflødig. 
Vor faderlige regering, som uagtet den fryd, hvormed 
den ser borgernes patriotiske bestræbelser til almenvellets 
fremme, dog aldrig tror sig derved fritaget fra sine 
pligter, har selv anlagt et institut, hvor der skal dannes 
almuen skolelærere; vi kunne ej andet end ønske og spå 
dette institut den heldigste fremgang; så meget mere, da 
vi blandt dets lærere kende og elske en mand*), hvis 
minde er og må være os uforglemmeligt, som så mange 
år talte ham blandt vore nidkæreste og heldigste med
arbejdere; med glæde have vi altså opgivet denne be
stræbelse«.

I lovenes § 15 havde man sat sig til mål at udbrede 
billig og almennyttig læsning blandt almuen i form af 
praktisk nyttige skrifter enten originale bøger eller lokal
iserede oversættelser. — Som et af de få arbejder, der i

*) Denne mand var sikkert nok litteratus Hans Vilhelm T^iber, som 
endog fik kongelig understøttelse til »en pædagogisk rejse« i 
Tyskland i sommeren 1790, inden han overtog lærergerningen 
på Blågårds seminarium.
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denne retning blev udført, må vi betragte en oversættelse 
af Salzmanns »Sebastian Kluge« ved Edvard Storm, der 
udkom 1791 under titlen: »Jesper Hansen, en ny og 
sandfærdig historie, hvorledes han ved tidens gode anvend
else blev af en betlerdreng til en agtbar og velholden 
bonde«.

Men Edvard Storm slog ganske anderledes ind i 
Evalds spor, da han til almuens oplysning udgav en 
række viser. Hjæmme fra Norge kendte han også godt, 
hvordan almuen var en elsker af viser. Men han havde 
tillige med sorg set småfolk i hovedstaden begærligt 
gribe efter »dumme og slette, ja ofte forargelige og 
usædelige gadeviser«. Man råbte dem ud på gader og 
stræder; og de var forsynede med den tidsangivelse, som 
vi kender fra Hostrups »genboerne«: »trykt i dette år«. 
Nu var det tid efter anden Storms tanke at få udgivet 
»sådanne viser, som vel i den udvortes dragt aldeles 
skulde ligne hine«, men dog alle have en nyttig hensigt, 
enten til at bestride overtro eller opvække fædrelands
kærlighed, god børnetugt o. s. v.

Disse Storms viser for almuen blev udgivne på efter
slægtsselskabets bekostning fra 1786—88. De solgtes 
blandt andet på gaderne i Kjøbenhavn for en halv skil
ling stykket. Der udkom vist ikke flere end 17 sådanne 
viser. På nogle af dem står årstal, på andre kun stedets 
navn (Kjøbenhavn) og trykkeriets; men på ingen af dem: 
trykt i dette år. De ere alle nummererede, hvorfor de 
også kaldtes »nummerviserne«.

Man har været i uvished om, hvor mange af disse 
almueviser Storm var forfatter til. Men i et brev fra 
slutningen af 1787 til Lars Jørgensen, hvormed Storm 
sender disse »viser til almuens oplysning og morskab«,
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angiver han sig selv som forfatter til dem alle på et par 
nær. Blandt disse undtagelser ere de to, som findes 
samlede i nr. 3 under titlen: »tvende ny viser til tids
fordriv for alle raske sømænd o. s. v.« Disse »to ny 
viser« ere nu gamle kendinger af os. Den ene er Todes: 
»vi sømænd gør ej mange ord«, den anden Rahbeks 
Hvitfeldsvise: »vort fødeland var altid rigt«. Når vi 
endvidere fraregner den sidste vise i nr. 16, bliver der 
14 tilbage, som Edvard Storm har digtet.

Den første af disse stormske viser, nr. 1, bærer 
titlen: »en ny vise om bonden Jeppe, hvorlunde han ved 
flid og vindskibelighed blev en velhavende mand. Synges 
som: en venlig pige, et godt glas vin«. Igennem nitten 
lange vers lader Edvard Storm en bonde skildre de gode 
timelige kår, han er nået til ved sin flid. Ikke blot 
vidner tornehækkene langs hans agre om, at fællesskabet 
er hørt op, og den frodige kløver samt rige kornavl 
om, at han holder kvæg på stald, så »nu bli’r gødslen, 
bondens skat, ej tabt omkring på marken«; — men han 
har også fået sig en skjøn have med blomster i og

»for resten syrer og spinat, 
persilje, kørvel og salat, 
og kål og al slags andet grønt, 
som i et køkken bruges.«

Ja, han han har endog gravet sig en fiskepark, hvor 
han »iblandt« henter sig en ret til sit bord, og han har 
anlagt sig en humlegård, så hans øl har en herlig 
smag. — Det er i det hele taget et komplet, men 
temmelig romantisk landbrug, Storm i denne vise synger 
for med. Men i det tørre, moralske slutningsvers har 
Storm nok angivet, hvad meningen egentlig var. Det 
lyder:



89

»Foragt ej ved en nyttig bog 
din kundskab at formere, 
der ingen er så vis og klog, 
han jo kan noget lære. 
For lyset, som oprinde vil, 
at lukke tankens øje til 
og elske gammel slendrian 
er dårens visse mærke.«

Ulige morsommere er nr. 2, den næste af hans viser. 
Den vil kunne bidrage til at give os et fyldigere billede 
af måden, hvorpå man gennem poesien søgte at oplyse 
småfolk i hovedstaden. Vi vil derfor her i sin helhed 
meddele: »Den glade Jespers vise, som lærer, hvorlunde 
man kan være munter og forndjet i fattigdom. Synges 
som: er mit kammer rent og net.«

»Jeg har et forndjet sind, 
skønt jeg ej kan have 
seksten retter, tre slags vin 
i en opblæst mave. 
Jeg har både øl og brød 
og iblandt et stykke kød.
Jeg de stores lækkeri 
ingen vil misunde.

Er min kjole ej brodert, 
ej af Blågårds klæde, 
bli’r min skræder ufiksert 
og skal ikke græde. 
Denne vams gi’r også skjul 
og udholder vintrens kuld, 
nål lidt i sin sobel-pels 
eksellensen fryser.

Har jeg snævre værelser, 
nu! hvad kan det hindre?
brænsel spares, lejen er
og så meget mindre.
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Større rum behøver man 
ej udi min nærings stand, 
ilde jeg beskåret blev 
med forgyldte sale.

Har jeg kun bekommet lidt 
af de lumpne penge, 
og kan som en anden tit 
til en skilling trænge, 
så fordobler jeg min flid, 
den bedrog mig ingen tid. 
Aldrig kom min ansigts sved 
med protest tilbage.

Kan jeg ej af fornem stand, 
og af fædre prale, 
så kan jeg (hvad hver ej kan) 
om mig selv nok tale.
Og hvor mangen herre véd 
just ej hvad hans fader hed! 
Herkomst er en snurrig ting 
som så meget andet.

Høres i mit forgemak 
intet slæng at skrabe 
for min tjener — Gud ske tak —, 
så skal jeg ej tabe 
noget af min sjælefred 
ved en misbrugt myndighed. 
Landet skal ved mig ej få 
embedsmænd af skurke.

Fra et bal, en domino, 
må jeg blive borte;
men hvor er jeg glad og fro, 
når i vest og skjorte 
jeg min pige svinger om, 
hvor ej dansemester kom 
for at tvinge mine ben 
efter takt og noder.

Ej for mig er skuespil 
af alt sligt jeg blæser; 
står jeg ved et hjørne stil’, 
jeg plakaten læser;
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dermed har jeg ganske nok 
og ser rolig på den flok, 
som fra begge ender sig 
ind i huset trænger.

Jeg har sundhed nok for ti, 
kan så herligt sove, 
pulver og kvaksalveri 
sig til mig ej vove. 
Gak til store, se på dem! 
Pipper skrantningen ej frem? 
Dag til nat og nat til dag, 
kan det andet være.

Sandt nok, hdjhed meget har 
som vi andre savne, 
hillemænd, hvad karl jeg var, 
kunde jeg så gavne!
Kunde jeg til kongens slot 
køre op og tale godt 
nu for denne, nu for hin, 
nu for hele landet.

Tilmed har de store mer 
guld og sølv og penge, 
(siges der) endskønt man ser 
dem iblandt at trænge, 
og bli’r skæbnen dem ret ond, 
giver den dem en pension, 
mod os ringe derimod 
er den ej for høflig.

Klog er den, som tildelt stand 
kan med glæde bære, 
som kan nyde brød og vand, 
når det så skal være.
Altid smile nøjsomhed
i min sjæl, så har jeg fred; 
så er jeg, i armod selv, 
rig og stor og mægtig.

Storms vise, nr. 5, har til titel: »Samtale imellem 
tvende gifte mænd Jens og Andres og pebersvenden
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Mads om drukkenskab«. Det er en moralsk sang, der 
»i fornuftens og kristendommens« navn banlyser drukken
skab ikke blot for ægtemænds, men også for ungkarles 
vedkommende.

Visen nr. 6: »en ganske ny vise for alle kække, 
ordentlige og sædelige matroser« bærer præg af Storms 
djærve, men tillige jævne, nordiske tankegang, som når 
han f. eks. lader matrosen synge:

»Man gerne kan være en dygtig matros 
foruden huscren og banden;
jeg er, og tør sige det selv til min ros 
så modig og rask som en anden 
i alle slags dyst;
dog har jeg ej lyst 
minutvis at kalde på fanden.

Og skal vi til orlogs, så tugte vi ej 
de fjendtlige skibe med eder, 
omsomst er da pralende støj. Nej, nej, 
pas på dine pligter, det hedder. 
Den stilleste mand 
måske holder stand, 
når skryderen ængstelig sveder.«

Et ganske anderledes ægte poetisk, åndeligt udtryk 
havde Edvard Storms nordiske hjærtelag imidlertid givet 
sig i en af de tidligere almueviser. Det var i nr. 4, 
som havde til titel: »£« vise om den skotske oberst Sinklar, 
som tillige med fjorten hundrede mand blev slaget af de 
norske bønder i Guldbrandsdalen. Synges på sin egen 
melodi.«

»Sinklarsvisen« var rimeligvis digtet i slutningen af 
året 1781. Den var optaget i de »samlede digte« 1785 
og må efter Storms egen dom have udgjort perlen i 
denne samling. Han har nemlig som vignet på de 
samlede digtes titelblad sat et lille stik, der afbilder
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klippevejen, hvor Sinklar faldt, og støtten med indskrift 
»Sinklar 1612«.

Dette digt blev først som »gadevise« almindelig ud
bredt. Og da »Sinklarsvisen« snart blev kendt og elsket 
på borgen som i hytten, vil vi her gengive den i dens 
oprindelige skikkelse:

»Hr. Sinklar drog over salten hav, 
til Norrig hans kurs monne stande; 
blandt Guldbrands klipper han fandt sin grav, 
der vanked’ så blodig en pande.

Hr. Sinklar drog over bølgen blå 
for svenske penge at stride. 
Hjælpe dig Gud, du visselig må 
i græsset for Nordmanden bide.

Månen skinner om natten bleg, 
de vover så sagtelig trille, 
en havfru op af vandet steg, 
hun spåede hr. Sinklar ilde.

Vend om, vend om, du skotske mand, 
det gælder dit liv så fage.
Kommer du til Norrig, jeg siger for sand, 
ret aldrig du kommer tilbage.

Led er din sang, du giftige trold,
, altidens du spår om ulykker,

fanger jeg dig engang i min vold, 
jeg lader dig hugge i stykker.

Han sejled i dage, han sejled i tre, 
med alt sit hyrede følge, 
den fjerde morgen han Norrig mon se, 
jeg vil det ikke fordølge.

Ved Romsdals kyster han styred til land, 
erklærende sig for en fjende, 
ham fulgte fjorten hundrede mand*), 
som alle havde ondt i sinde.

’) Je5 har hørt forskellige meninger om Skotternes antal.
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De skændte og brændte, hvor de drog frem, 
al folkeret monne de krænke;
oldingens afmagt rørte ej dem, 
de spotted den grædende enke.

Barnet blev dræbt i moderens skød, 
så mildelig det end smiled, 
men rygtet om denne jammer og nød 
til kærnen af landet iled.

Bavnen lyste og budstiken løb 
fra grande til nærmeste grande, 
dalens sønner i skjul ej krøb, 
det måtte hr. Sinklar sande.

Soldaten er ude på kongens tog;
vi selv må landet forsvare.
Forbandet være det niddings drog, 
som nu sit blod vil spare.

De bønder af Våge, Lessø og Lom 
med skarpe økser på nakke 
til bredebdjgd tilsammen kom, 
med Skotten vilde de snakke.

Tæt under lide der løber en sti, 
som man monne Kringen kalde,
Lavgen skynder sig der forbi, 
i den skal fjenderne falde.

Riflen hænger ej mer på væg, 
hist sigter gråhærdede skytte;
nøkken opløfter sit våde skæg 
og venter med længsel sit bytte.

Det første skud hr. Sinklar galdt, 
han brølte og opgav sin ånde.
Hver Skotte råbte, da obersten faldt,
Gud fri os af denne vånde.

Frem bønder, frem I norske mænd, 
slår ned, slår ned for fode!
Da ønsked sig Skotten hjæm igen; 
han var ej ret lystig til mode.
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Med døde kroppe blev Kringen strøed,
de ravne fik nok at æde,
det ungdomsblod, som her udflød, 
de skotske piger begræde.

Ej nogen levende sjæl kom hjæm, 
som kunde sin landsmand fortælle, 
hvor farligt det er at besøge dem, 
der bo blandt Norriges fjælde.

End knejser en støtte på samme sted, 
som Norges uvenner mon true. 
Ve hver en Normand, som ej bliver hed, 
så tit hans øjne den skue!«

Sinklarsvisen udkom som nummervise 1786. Året 
efter kunde Edvard Storm skrive op til Norge: »af Sink- 
iars-visen har selskabet solgt mere end 3000 eksemplarer«. 
Det var lige så mange eksemplarer, som man havde 
solgt af alle de øvrige syv, otte viser tilsammen, der 
vare udkomne det første år.

Dette var ikke til at undres på; ti Sinklars-visen gik, 
som der stod på titelbladet, på sin egen melodi. Og 
denne melodi var netop det gamle danske folk egen; ti 
den gav genklang af den ægte kæmpevise tone, som 
griber dybt om hjærtet. Vel var det historiske æmne, 
digtet besang, et vidnesbyrd om, hvor digteren havde 
sin rod, hvorfor også denne sang er et kraftigt og skønt 
udtryk af Storms norske patriotisme. Men deri, at den 
fra begyndelsen tiltalte stærkt navnlig den jævne danske 
mand, må vi tillige se et vidnesbyrd om, at Storm i 
Sinklarsvisen havde fået lykke til at anslå strænge, som 
er fælles for hele Nordens folk, og ikke mindst foi det 
danske folk. Og disse strænge var den historiske kæmpevises, 
som her for første gang toner igennem hos den nyere 
tids digtere.
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Johannes Evald havde i sin vise »liden Gunver« for 
første gang i nytiden med held oplivet den middelalder
lige »tryllevise«. Men Sinklarsvisen bliver mærkelig som 
en vårbebuder for den historiske folkepoesi, der så rigt 
skulde vælde ud over Norden med Adam Øhlenschlæger 
og Grundtvig. Den gode modtagelse, som Edvard Storms 
bedste sang således fik, var et lyst varsel om, at den 
ægte fremtidspoesi ikke skulde blive husvild i Danmark, 
når den engang mældte sit rige komme. Derfor indtager 
Sinklarsvisen også en enestående plads i Edvard Storms 
lille digtervirksomhed.

Af Storms øvrige »nummerviser« blev nr. 9 særligt 
yndet af almuen. Den kappedes med Sinklarsvisen om 
at komme landet rundt. Dens titel er: »£n ny vise om 
det fæle spøgelse på kirkegården. Begynder således: i 
disse verdens sidste dage etc. Under melodi: det første 
jorden blev forbandet etc.« Den findes trykt i Rahbeks 
»danske tilskuer« under Storms navn, men bærer der 
titlen: »klagemål over vantroens magt«. Den holdt sig 
længe på den danske bondes læber. For et par snese 
år siden sang den vestjydske bonde i Brande sogn den 
endnu, men til tonen: »hvo véd, hvor nær mig er min 
ende«. Visen lyder således:

»I disse verdens sidste dage 
får vantro nier og mere magt; 
en varulv, helhest, nisse, drage 
begegner man med stolt foragt. 
Ugudelighed er så stor, 
at man knap en genganger tror.

Man råber på fornuft og kalder 
alt sådant fædres overtro, 
ret lige som vor egen alder 
ej nu og da lidt snurrigt så, 
ja lige som den onde ånd 
ej endnu rusked i sit bånd.
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I slemme spottere, som fnise 
ad spøgelsehistorier, 
til eders blussel skal min vise 
fortælle, hvad der hændet er 
for kort tid siden på et sted, 
hvor fanden gerne selv er med.

På kirkegården altså skete 
den hændelse, jeg synger om.
En bonde, som fra kroens glæde 
ved midnats tid forbi den kom, 
keg ind ad malte gitterport, 
som og vel var forvovent gjort.

Men han fik øjnene tilbage, 
og det i hast, den gode mand; 
et sådant syn må skræk indjage, 
han b’lev som overøst med vand. 
Hvad så han da? Nu vel, han så 
en dødning af en grav opstå.

Klædt som et lig i svøb og skjorte 
gik dette billed hid og did; 
ti dødninger er sjelden sorte, 
skønt fanden selv just ej er hvid. 
Den arme bonde fejed af 
til sit så nys forladte lav.

-»O, kommer«, råbte han, »og skuer 
en djævel på vor kirkegård, 
hans øjne gnistre som to luer, 
med lænker ringlende han går. 
Hdj han som kirketårnet er: 
dog må vi ham ej gå for nær.«

Ved øllets kraft de andre bønder 
var stærke ånder og belo 
den blege, angestfulde synder, 
og vilde ham slet ikke tro. 
Afsted de drog med stoj og fryd; 
men piben fik en anden lyd.

'Nygård: Efterslægtsselskabet. 7
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De så gengangeren, som spøgte, 
og tabte deres store mod;
hvad skrækken endnu mer forøgte, 
var det, at han sig høre lod 
med et af disse hule brøl, 
som hjæmme har i helveds pøl.

»Lad djævlen ej få denne vane«, 
(så hvisked byens oldermand),
»vor degn har ord for. han kan mane 
så godt som nogen i vort land;
vi hente ham, og fanden skal 
afsted, om han blev bindegal.«

Den gode degn blev hurtigt vækket, 
de bønder tordned på hans dør. 
»Hvem er det«, råbte han forskrækket, 
»som slig allarm om natten gør?« ’ 
»Hjælp, far! hjælp eders stakkels får! 
det spøger på vor kirkegård.«

»Hvis det er sandt, som I berette«, 
lød degnens svar, »så kan I tro, 
at det er sikkert gamle Mette, 
som nyder ej i graven ro;
hun ofred kun hvert andet år, 
og tog sig dagligen en tår.«

Her i en bitter klagetone 
udbrød degnindens fromme mund: 
»ak, jeg ulykkelige kone, 
som har en kalv på kirkens grund?
Se kun, om den fortabte sjæl 
ej rider mig det dyr ihjæl.«

»Hvordan, går jeres kalv derinde? 
måske — når man ser rigtig til — 
dog nej, vi er jo ikke blinde — 
og overalt, så kan vor tvivl 
let hæves, om vi vovede 
endnu engang at efterse.«
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Man gik, man så, man undersøgte, 
alt med behørig varsomhed: 
hr. kalv var netop den, som spøgte, 
og latter kom i frygtens sted. 
Så vantro var den hele egn, 
at den nød aldrig flere tegn.«

Storms almuesang, nr. n, bærer titlen: »En ny vise 
om den smukke bondepige Maren, hvorlunde hun ved 
sin dyd og duelighed gjorde sin lykke. Til opmuntring 
for flere. Sjunges som: fylde hver sit glas til randen«.

Nr. 12 har han givet følgende udskrift: »En ny 
vise om ungersvenden Mads, som tabte sin kæreste i tal
lotteriet. Under melodi: ja folk må sige alt, hvad de 
vil«. Handlingen i dette læredigt er simpelt hen den, 
at Mads vinder »en styvers terne i Altona«. Men da 
hans kæreste får dette at vide af ham, sejrer hendes 
moralitet, idet hun udbryder:

»Han spiller altså i lotteri
og har alt smagt, hvad det er at vinde! 
På andre steder hr. Mads må fri, 
hvis han at gifte sig har i sinde. 
Jeg vover ikke at dele skæbne 
med en, som hjærtet ej kan bevæbne 
mod denne lyst.«

Nr. 14 er: »En ny vise om det gamle ordsprog: 
en god opdragelse er det bedste arvegods. Under sin 
egen melodi«. -- Den lyder således:

»Du spør mig, hvad der volder dog, 
at verden er så fuld af drog, 
af dovne, liderlige, 
af tyve og dagdrivere, 
af drukkenbolte, dosmere 
og andre deres lige.

7®
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Du spør, hvad der er årsag i, 
at børnehus og slaveri 
får stedse ny rekryter?
At jorden slig en mængde bær, 
som den til last og byrde er, 
og skader mer end nytter?

Hvis dette undrer dig, min ven, 
da se kun på opdragelsen, 
som man de unge giver.
Hvordan er den? Døm selv, om man 
med fdje andet håbe kan, 
før den forbedret bliver.

En del la’r børnene hengå 
og blive uoplærte, rå 
som vilde Indianer.
Befængt man ser en tolvårs pog, 
som næppe læse kan i bog, 
med tusind onde vaner.

Han alt kan bande ganske kækt 
og uden rødme lyve frækt, 
ja vel en smule stjæle.
Med slige slemme laster se 
forældre gennem fingrene, 
godt, om de selv ej hæle.

Tit ved eksemplers stærke magt 
bli’r børn til mangen udyd bragt, 
som de tilforn ej kendte.
Forfalder du til sus og dus, 
snart drikker sig din søn en rus, 
det kanst du sikkert vente.

Hvis moderen letfærdig er, 
jeg alt i hendes datter ser 
den stygge gadeskøge.
At overhånd udyder få, 
dertil man oftest grunden må 
blot hos forældre søge.
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Du kanst jo selv for øjne se
i huse, hvor forældrene
•er kloge, kristelige 
og flittige, at deres små 
bli’r også efterhånden så, 
ti lige avler lige.

Her bruges stundum og et ris, 
men aldrig dog på bøddelvis, 
som barnet kun forbitrer.
Din søn bli’r et balstyrigt dyr 
som voksen, hvis som dreng han skyr 
og for dit åsyn sitrer.

Den brave faders hovedsag 
er, at hans søn får tidlig smag 
på noget godt at lære;
han holder ham fra spæde år 
i skole, hvor han præget får, 
som han ska! siden bære.

Dernæst indprenter han ham flid 
og god husholdning med sin tid, 
som kommer ej tilbage.
Betids han får ham i en stand, 
hvor han sig selv ernære kan 
udi de ældre dage.

En måde er der, hvorpå man 
for alle laster vejen kan 
med ét aldeles spærre: 
lær kun betids din unge søn 
at frygte ham, som ser i løn, 
Gud, alle væsners herre.

Opnår du det, så est du tryg; 
på denne grundvold sikkert byg 
dit håb om drengens vandel.
Er Gudsfrygt først udi hans sind, 
så slipper ingen last derind, 
ret bliver al hans handel.
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Send ham kun så i verden ud; 
hans hjærte sig med herrens bud 
mod dårlighed skal væbne. 
Og det skal altid gå ham vel; 
ti Gud regere skal hans sjæl 
og våge for hans skæbne.

Ve dem, som ligegyldige 
betragte dig, optugtelse, 
og deres børn forsømme. 
Når det da disse ilde går, 
i alderdommen hine får 
en bitter kalk at tømme.

Men ak, når dommerstemmen skal 
hist lyde som et tordenskrald: 
I, som forældre vare, 
hvor ere de, jeg eder gav? 
Da bliver der først alvor af 
hvad mon de så vil svare?«

Edvard Storms almuevise, nr. 15, er den, der ved 
sit historiske indhold kommer Sinklarsvisen næst i værdi. 
Den hedder: »En sandfærdig ny vise om den fromme, 
islandske bonde, som drog i pilgrimsfærd til det hellige 
land. Under melodi: det hændte sig Jefta etc.« Den 
lyder således:

»I forrige tider drog mangen en mand 
fra hus og fra børn og fra kone 
i pillegrimsfærd til det hellige land, 
med himmelen sig at forsone, 

den senere slægt 
bær liden respekt 

for pavens tredobbelte krone.

Den tror ej, at salighed vanker, fordi 
Roms bisp så behager at sige;
han er kun et menneske lige som vi, 
hans løfter vel også kan svige.
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Ti fojtes ej mer 
på fordums maner 

omkring efter himmelens stige.

På Island en bonde tog pillegrimsstav 
(hans navn det var Avdun med ære), 
han vilde besøge den hellige grav, 
sit regnskab med Gud at klarere.

Beklemt var hans sind, 
gråd randt på hans kind, 

en moder han havde at nære.

Han sagde til hende: jeg må drage hen, 
min pligt og samvittighed kalder,
Om trende år kommer jeg sikkert igen, 
hvis alting til lykke udfalder.

I denne tid vil
mit gods nok slå til 

at søde din nøjsomme alder.

Derefter jeg skal dig forsørge som før, 
dig skal ikke fattes på pleje, 
ihvor jeg end kommer, og hvad jeg end gør, 
skal du stå mig stedse for øje.

Din kærlige bøn 
ledsage din søn 

på alle hans stier og veje.

Så talede Avdun og rejste afsted, 
og hjalp sig så godt som han kunde; 
han tog hverken guld eller penninge med, 
det Gud sig i nåde miskunde!

Dog hvordan det gik, 
sit ophold han fik, 

han vidste selv næppe hvorlunde.

Jeg råder ej nogen at vove slig dyst
i vore opklarede dage.
En kejserlig hverver let kunde få lyst 
den hellige vandrer at tage
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og med en mondur 
forkorte hans tur, 

så han kom ej hastig tilbage.

Men Avdun til målet slap lykkelig frem, 
så steder og mennesker mange, 
traf helgenes knokler og kyssede dem 
og sang de anordnede sange.

Da det var i stand, 
alt efter sit land 

hans hjærte mon heftig forlange.

Han nøled ej heller, men vendte straks om, 
sin stav han kun havde at bære.
På hjæmvejen han gennem Dannemark kom, 
hvor Svend monne den tid regere.

På gammeldags skik 
ham kongen undfik 

med gæstebud, gaver og ære.

Han bød ham: bliv Avdun en mand i min gård 
og sæt dig på bænk hos min side, 
og udtøm det mjødfyldte horn ved mit bord 
og følg mig på jagt under lide.

Jeg giver dig her 
så fuldgodt et sværd 

mod Dannemarks fjender at stride.

Så taler man ej til en bondemand nu, 
han får ej for to skilling ære.
Stolt råber soldaten: du bauer! hørst du! 
du hundkopff! jeg schall dig was lehre!

Hver junker ham slår, 
hver spækhøker tror 

langt for ham i rangen at være.

Men Avdun genmæled: o, konge, jeg kan, 
jeg bør ikke høre din stemme.
En udlevet moder jeg har i mit land, 
sig skulde jeg hende forglemme?
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Nødtørftig og svag 
hun sukker hver dag, 

at hendes forsørger var hjæmme.

Kong Svend må rose den trofaste søn, 
som intet fra pligt kunde holde.
Kong Svend gav ham gods og en snekke så skøn, 
og mænd både raske og bolde, 

ham vinden var med, 
han iled afsted

sin moder stor glæde at volde.«

Det var ganske vist kun lidet, der ad denne vej 
udrettedes til den danske bondes og de kjøbenhavnske 
småfolks oplysning. Hvilken forskel er der dog ikke på 
Storms almueviser og nutidens folkelige sange? Medens 
disse som oftest er folkeåndens værk, til glæde for hele 
folket, var hine gennemgående byggede af moralisering- 
ernes tørre strå og beregnede kun til en enkelt stands 
bedste. Og dog må vi sammen med Edvard Storms 
gode vilje ikke glemme, at Sinklarsvisen var i disse 
almuesanges tal.

I sin vise om Avdun havde Storm lagt for dagen 
sit syn for bondens adelsstand i middelaldrens begyndelse, 
men tillige sin harme over den nedværdigende hån, hvor
med samtidens bonde blev mødt fra den tyske militarismes, 
det rå junkervæsens og den indbildte spidsborgerligheds 
side.

Men iøvrigt delte Storm vistnok sin danske samtids 
betragtning af spørgsmålet om den danske bondes op
lysning. I en tale på efterslægtsselskabets stiftelsesdag 
1795 gav Rahbek denne betragtning følgende udtryk: 
»Af nødvendighed står denne klasse (bondestanden) på 
kulturens laveste trin; den har retfærdigt, helligt krav på 
oplysning; men selv den ringe tid, den kan opofre på 
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sådan oplysnings erhverv og vedligeholdelse sætter den 
meget indskrænkede grænser; også trænger den til let
telse, styrkelse under sit arbejde. — Hvad for en hind
ring, sagde en demagog, hvis herredom over denne 
menneskeklasse nok som beviste, hvor ndje han kendte 
den, hvad for en hindring modsætter sig almuens op
lysning? — dens armod. — Først må ’ almuen frem
hjælpes til velstand eller i det mindste til blidere kår, 
inden den er skikket og nødtørftig til kultur.«

Edvard Storm havde derfor også med glæde hilst 
den danske kronprins’s mange foranstaltninger til frem
hjælp af den danske bendes ydre kår. Han skriver herom 
til Norge: »det er jo næsten utroligt, hvad han (kron
prinsen) har udrettet, siden han tog ved roret. Jeg vil 
kun nævne skrivefriheden, den fri kornhandel, studestald- 
ning, den danske bondes frihed for fødestavn — foruden 
tusend vigtige hovedindretninger næsten i alle fag, hvilke 
man for få år siden næppe vovede at ønske end sige at 
håbe. Alt dette har den unge, herlige mand drevet 
igennem trods hundrede kabaler, hindringer, modsigelser, 
o. s. v. Hvilken lyst for os, som ere vidner til hans 
daglige virksomhed og utrættelighed, til hans selvfornægt
else af alt, hvad der fortryller og fordærver prinser i 
almindelighed.«

I sin tale på stiftelsesdagen 1794 oplyser Rahbek om, 
at der var en af efterslægtsselskabets bestræbelser, som 
temmelig længe havde hvilet. »Allerede i en rum tid 
har selskabet ingen småskrifter udgivet til almuelæsning; 
men fordi denne idræt hvilede, derfor er den ikke ind- 
slumret og endnu mindre bortdød; tvertimod har den 
under hvilen sanket kræfter til ny og raskere virksomhed. 
De adskillige udlæg og udgifter, selskabets stilling i 
senere tider gjorde fornødne, stansede naturligvis sådanne
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bestræbelser, der skulde drives ved hjælp af de selv samme 
penge, med hvilke der måtte holdes til råde, hvis de skulde 
tilstrække til hin nødvendige bestemmelse. Nu tro der
imod de, selskabets bestyrelse er betroet, at dets forfat
ning tillader, årlig at bestemme en fast sum til denne 
hensigts fremme; og så snart da på denne måde hin 
hindring er hævet, tør man dog vel gøre sig sikker 
regning på, at et selskab, der ejer så mange kyndige og 
virksomme medlemmer, hvis literære talenter er ligeså 
afgjorte som deres borgersind, mænd, der allerede på 
forfatterbanen have vundet navnkundighed, ja endog til 
dels udødelighed og der samtlig føle vigtigheden af denne 
idræt, ikke vil fra disse fattes fornøden og veldædig 
understøttelse dertil.«

Der var i det mindste ét literært talent, som året 
efter tog sig denne Rahbeks opfordring til følge. Det 
var T^asmus ^N^yerup. Han skriver selv herom i sit 
levnedsløb: »I året 1786 deltog jeg i oprettelsen af sel
skabet for efterslægten, Da min virksomhed som med
lem af dette selskab ikke har været af nogen betydenhed, 
vilde jeg ikke have omtalt denne omstændighed, hvis 
den ikke havde foranlediget det af mine liter ær-historiske 
skrifter, som jeg af alle bærer mest forkærlighed for — 
det om »menig mands morskabslæsning i Danmark og Norge.« 
Jeg var nemlig bleven valgt til medlem af den kommis
sion, der ifølge selskabets love skulde besørge udgivningen 
af skolebøger, småskrifter, sange og andre deslige ar
bejder for almuen, især sådanne, der kunde afhjælpe 
dens trang til fornuftig morskab og uskadelig tidsfordriv.

Jeg henvendte da min opmærksomhed til de even
tyrer og kortvilligheder, som i ældre tider fra det 13de 
århundrede af har udgjort publikums morskab i alle 
stænder, ikke blot i Norden, men i hele Evropa, men
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som i de tre sidste århundreder ere nedsunkne til blot at 
være tidsfordriv for almuesmanden. Disse bøger, mente 
jeg, har menige mand fattet en sådan godhed for, at 
den nødig giver slip på dem. De må altså ikke vristes, 
men lokkes den af hænderne, og det kan ikke ske, med 
mindre man har andre passende at give dem isteden, 
der må have så megen lighed med de gamle som mu
ligt. For nu at give dem, der muligvis kunde føle drift 
til at afhjælpe almuens trang i denne henseende, en 
gavnlig vejledning, begyndte jeg i månedsskriftet Iris for 
1795 at indrykke en optegnelse over de hidtil gængse 
almueskrifter, der siden blev fortsat i årgangene 1795* 
og 1796, vel uden systematisk orden, men dog som et 
catalogue raisonné over et nordisk bibliotheque bleue. 
Da jeg så, at denne samling hist og her fandt bifald og 
bemærkede, hvorledes denne gren af literaturen af flere 
tyske forfattere, især af Gørres (i: »die deutschen Volks
bücher«, Heidelberg 1807) blev værdiget en så höj grad 
af opmærksomhed, så samlede disse brudstykker sig efter
hånden til et fuldstændig helt og udkom efter en om
hyggeligere bearbejdelse som en ordentlig bog i 1816.«

Fik nu end efterslægtsselskabets virksomhed for 
almuens oplysning’ en fortsættelse ved dette arbejde af 
R. Nyerup, så måtte Rahbek dog i sin tale på stift
elsesdagen 1824 med fuld föje beklage, at »ingen optog 
Edvard Storms harpe for at skænke os almuesange som 
de, hvoraf i det første år over 6000 eksemplarer kom i 
almuens hænder.«
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Efterslægtsselskabets børneskole var den oplys
ningsgren, som udsprungen ved dette selskabs bestræb
elser kom til at bære de rigeste og varigste frugter.

En kommission af selskabets medlemmer havde i 
forvejen udarbejdet en skoleplan, hvis hovedformål var at 
få indrettet en børneskole, »hvor der skulde gøres for
søg med en bedre opdragelses- og undervisningsmåde 
end den almindelig brugelige«. Der er vist ingen tvivl 
om, at Edvard Storm også var hovedmanden for tegn
ingen til denne skoleplan.

I november 1786 var man færdig med sine over
vejelser og kunde i »Minerva« meddele den første an
meldelse af foretagendet og opfordre forældre til at lade 
deres børn indtegne i skolen. Den jdie januar 1787 
åbnedes efterslægtens drengeskole. Edvard Storm holdt 
åbningstalen. Dette var i sin gode orden, ti det var 
ham, der skulde være sjælen i denne betydningsfulde 
virksomhed.

Med hvor stort og rigt et hjærte Edvard Storm gik 
til sin ny gerning, og hvor lyst et håb han havde om, 
at der ved denne skulde fremkaldes en smuk vårtid for 
Danmark, det indlyser tilstrækkeligt af hin tale. Den 
lød således:

»Tillader mig, ædle og værdige brødre, på denne 
vigtige og for os alle så glædelige dag at træde frem 
og lykønske selskabet for efterslægten til det skridt, 
det atter har gjort fremad på sin virksomme og nyttige 
bane.

Vi se i dag et institut tage sin begyndelse, som ved 
den hdjestes bistand og under hans velsignelse vil ikke 
alene i vor tid, men endog i den tilkommende og, som 
vi håbe, i evigheden selv bære glade og rige frugter. 
Kan noget foretagende have vissere indflydelse på den
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menneskelige lyksalighed end dette at danne ungdommen 
til dydige, oplyste, kloge og nyttige borgere? Kan der 
sorges bedre for efterslægten end ved at udbrede kund
skaber, opelske talenter og indplante kærlighed til det 
gode hos dem, der engang efter vore dage skulle indtage 
vor plads i verden? Kan nogen udsigt være skønnere og 
mere henrykkende, kan noget forår med alle sine blomster 
lignes ved den lyst at se spiren til de kommende tiders 
held og retskaffenhed? Og kan nogen forestilling, mine 
venner, være sødere eller nogen tanke stoltere end denne 
at have bidraget til, arbejdet på og bevirket et gode, der 
endog kan strække sine følger ud over tidens grænser? 
O, mine venner, mennesket kan meget, når det vil. Er 
man besjælet af en varm iver, så føler man sin kraft, så 
foragter man hindringer, man iler mod det mål, man 
har for øje og slår sig ikke til ro, førend det enten er 
opnået, eller man er blevet overbevist om umuligheden 
at opnå det.

Enhver af os véd, mine venner, at vort selskab straks 
fra dets begyndelse havde bestemt sine hensigter. Det 
gav sig et navn, som bestandig skulde erindre det om, 
hvad det havde at gøre. At danne en efterslægt, der, 
om muligt, skujde blive bedre end den nuværende, var 
den store sag, som vi vovede at sætte til vort hoved- 
djemed. En lykke var det for selskabet, ja jeg tør 
næsten sige, for menneskeligheden, at vi fik og indtil 
denne stund jævnligen have fået tilvækst ej alene af 
kloge, oplyste, duelige, brugbare, men tillige af kække, 
fyrige, virksomme og nidkære mænd, der ikke have ladet 
sig forvirre af tvivl eller kyse af vanskeligheder. Havde 
selskabet været et sammenløb enten af rå og ukyndige 
eller lunkne og fejge mennesker, så havde det hele anlæg 
stanset ved dette spørgsmål: men hvorfra få vi kraft til
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alt dette? Hvad er kraft? Ved dette ord forstår pøbelen 
i alle klasser intet uden det i dens tanker og indbildning 
almægtige kære guld. Den tror, at en rig fond skal 
kunne alting, at man uden at eje den arbejder ganske 
forgæves. Visseligen, man kan ikke nægte penge deres 
store nytte, når de bruges rettelig. Ikkun under dette 
vilkår, mine venner, ikkun i den vise mands hænder ere 
penge en kraft, en velsignelse, et redskab til at fremme 
lyksalighed. Men betro dem til dåren og betro billed
huggerens mejsel til barnet; dåren vil lige så lidt frem
bringe noget gavn, som barnet nogen Herkules, men 
begge ville maaske beskadige dem selv. Penge er kun 
et instrument, men hvad er et instrument uden i den 
kunsterfarne hånd? Og hvad mene vi, mine venner, 
dersom guldet var så uomgængeligen nødvendigt for at 
udføre gode og velgørende hensigter, dersom intet sel
skab eller enkelt individ i staten kunde gavne uden at 
eje det, man kalder en fond, hvorfor skulde forsynet da 
så sparsomt have udstrøet det gule støv i verden, at 
kun så få kan bekomme noget deraf? Og hvorfor bliver 
penge da ikke stedse den vises, den veltænkendes, den 
menneskekærliges, den retskafne mands lod? Måske for
synet er ligegyldigt ved, enten denne vise, veltænkende, 
menneskekærlige og retskafne mand virker noget til 
verdens bedste eller ikke? Har det da bundet hans 
hænder? Hvilken fornuftig kan tænke sådant? — Rig
doms ulige fordeling er bevis nok på, at den hverken 
er bestemt eller skikket til at gøre alting i verden. Lad 
vort eget selskabs erfaring tale. Har det manglet kraft, 
fordi det ikke har nogen fond? Har det ikke udrettet 
alt, hvad det har ønsket, ja mer, end der kunde ventes 
efter den korte tid, det har været til? Hvor arbejdes 
der så flittig som her? Hvor findes en sådan anstalt til
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ungdommens undervisning som vore daglige forelæs
ninger? Hvor sørges der med sådan nedladende vel
villighed for vore vankundige brødre i den ringe stand? 
Det er jo en af vore hovedbestræbelser at skikke lys og 
kundskab ud blandt dem, udrydde deres tyranner, overtro 
og fordomme, dorskhed, råhed, usædelighed og kærligen 
forhjælpe dem til glædende, gavnende, menneskeligheden 
prydende og forædlende begreber om Gud, naturen og 
deres pligter. Jeg måtte da nok spørge: kan de blotte 
penge gøre noget af alt dette?

Nej! — Himlen være lovet, selskabet for efterslægten 
har sin kraft i sig selv. Vor brændende lyst til at 
gavne, vor kærlighed til fædrenelandet, vor virksomhed, 
vort mod og standhaftighed, vor broderlige enighed, vor 
uegennyttighed, og endelig de talenter, dueligheder og 
indsigter, som udmærke vort selskab og besjæle alle vore 
foretagender, dette, mine venner, er vor rigdom, vort 
fond, en kraft, som ikke findes i Perus guldminer. — 
Jeg nævnede vor uegennyttighed — ønske vi os da slet 
ingen belønning eller fordel af vort arbejde? Jo, mine 
venner, intet er vissere. Men vi forsmå det slags beløn
ning, som mennesker kunne give. Vor patriotisme var 
aldrig en næringsvej, vore nyttige indretninger beregnedes 
aldrig som en handels ballance. Vor kassa må lige så 
lidt tænke på at vinde ved sine operationer, som noget 
enkelt medlem ved de arbejder, hans post og stilling i 
selskabet ud kræver af ham. Nedrig vindesyge, denne 
sorte og lumske ånd, der har fordærvet så mangen her
lig anstalt i verden, skal være evig landflygtig fra vor 
cirkel. Selskabet for efterslægten jager efter en stoltere 
løn. Himlens velbehag, alle retskafne menneskers bifald, 
den søde bevidsthed at have virket noget godt af kær
lighed til det gode, det blide solskin i sjælen, som 



følger med gode handlinger, den vederkvægende trøst, 
det vil give enhver af os i dødens mørke, uudblivelige 
time, da, når alting forlader os, undtagen erindringen 
om vel udførte pligter, med et ord, mine venner, den 
skat, som møl og rust ikke kan fortære og tyve ikke 
gennembryde og stjæle; det er den løn, vi vente, den 
eneste løn, som kan tilfredsstille vore udødelige begærlig
heder. Jeg læser i deres åsyn, ædle og værdige brødre, 
at jeg har været en lykkelig tolk af deres mening og af 
deres hjærters følelser. O, lader os aldrig tabe denne 
løn af syne, den skal være det bånd, som holder os 
sammen, den spore, der skal drive os frem, den støtte, 
der skal holde vort mod i vejret, og den magnet, der 
skal drage andre gode mennesker ind i vort samkvem.

Men, mine venner, lad det nu så være, at verden 
lige så lidt kunde se vor kraft, da denne, efter det, jeg 
tilforn har sagt, bor aldeles i os selv, som gøre sig noget 
begreb om værdien af den løn, vi eftertragte; lader os 
sætte det som muligt, at den endog miskendte, endog 
vrangeligen bedømmede begge dele; — vore gerninger 
skulle lyse for hver mands øjne. Resultatet af vore be
stræbelser skal åbenbarligen stå frem og te sig og være 
erkendt og unægtet og uanfægteligt. Ligervis som man 
kan se dagens timer på uret og høre dets slag uden at 
forstå sig på dets mekaniske indretning, så skal man 
kunne se, hvad selskabet for efterslægten virker, om man 
endog aldrig kendte dets indvortes kræfter, dets hjul, 
dets fjedre, dets sammensætning.

Blandt vore foranstaltninger til kundskabs og oplys
nings udbredelse fortjener den skole, vi i dag åbne, uden 
tvivl et af de første steder. Mit hjærte fryder sig, når 
jeg tænker på, hvor nyttig denne stiftelse kan blive. 
Hvilken efterslægt kan ikke her dannes og beredes!

Nygird: Efterslægtsselskabet. 8
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Hvor mange oplyste, duelige, retskafne og dydige borg
ere kunne ikke her opdrages. Hvad kunde ikke ethvert 
hus, enhver familie, enhver provins, ja hvad kunde ikke 
det hele fædreneland vinde, når dette slags undervisnings
anstalter vare almindelige? Selskabet for efterslægten 
ønsker derfor inderlig, at vor skole ikke blev den eneste 
i sin art. Jo flere, jo bedre. Hvad der er godt, kan 
ikke være for overflødigt. Lad slige instituter kappes, 
lad dem søge at overgå hinanden, desto fuldkomnere vil 
ethvert især blive, desto mere flid vil der på alle sider 
anvendes, desto mere nytte vil der udkomme. Imidler
tid have vi nu her gjort et forsøg. Gode og ærede 
mænd have betroet os deres sønner og skulle næst Guds 
bistand ikke letteligen komme til at fortryde derpå. Vi 
ville våge over vort institut som en moder over et kært 
barn, det skal være vor øjesten, vor juvel, målet for vor 
ømmeste omhu. Vi ville intet spare, såvidt vor evne 
tilstrækker for at gøre det så nyttigt som muligt. Intet 
arbejd skal være os besværligt, ingen mdje trættende; 
enhver af os er villig og beredt at gøre alt, hvad han 
kan, til det heles fremgang.

Men så vente vi og af dem, mine unge venner, for 
hvis skyld denne skole er oprettet, at de med flid og 
opmærksomhed benytte dem af den lejlighed, de her få 
til at erhverve sådanne indsigter, som kunne gavne dem 
alle deres dage. Undervisning og lærdom tilbydes dem 
her, men de må selv modtage. Lyset frembæres for 
dem, men de må selv åbne øjnene. O, mine elskelige 
børn, bruger, bruger den belejlige tid. Den flyver bort 
og kommer aldrig mer tilbage. Ungdommen er snart 
forbi. Have de da ikke samlet den behørige forråd, når 
skulle de siden kunne samle den ? De elske fornøjelser. — 
Men få de først ret smag på, hvad det er for en
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fornøjelse at lære noget, at få så mange ny og herlige 
ting at vide; de vil snart komme til at agte al anden 
lyst og leg for småting; de vil befinde dem som i en 
anden verden. De vil anse enhver tidsfordriv for ren 
tidsspilde og af erfaring komme til at sande, at der er 
intet på jorden så fortryllende og tillokkende som op
lysning.

Mine unge venner, værer os da hjærtelig velkomne. 
Dersom de, som vi håbe, føre lærvillighed, artighed og 
gode sæder med dem, så skulle de her finde alt, hvad 
lærvillige, artige og sædelige børn kunne være tjente 
med, god undervisning, kærlig omgang, dagligt tilsyn. 
Gid selskabets redelige, velgørende hensigt ikke vorde 
spildt på nogen af dem. Gid ingen fader må blive be
draget i det håb, han gør sig om sit barns fremgang 
hos os. Gid ingen af dem selv i en modnere alder må 
for silde begræde, at han ej bedre brugte tiden og lejlig
heden. Det kommer nu alt sammen an på dem selv. 
Kære, unge venner, erindrer dagligen, at de stå for Guds 
øjne og under hans herredømme, og at de sandelig skal 
gøre ham regnskab endog for brugen af enhver time, de 
tilbringe her, og af enhver anledning, som her tilbydes 
dem til fremvækst i kundskab og fremvækst i dyder.

Endelig må jeg i selskabets navn vende mig til dem, 
mine højstærede venner, som have påtaget dem at være 
disse unges lærere og vejledere til kundskab, dyd og 
lyksalighed. Selskabet takker dem på det forbindtligste 
for den bistand, de ville gøre dets hensigter, og forsikrer 
dem om, at dets erkendtlighed altid skal te sig forholds
mæssig til dets evne. Da selskabet helt vel skønner på 
gode læreres værd, så har det årsag at ønske både sig 
selv og disse unge mennesker til lykke med det valg, 
som er truffet. Vi ere overbeviste om, at enhver af dem
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føler selv, hvor sød en fornøjelse det er at danne oplyste 
og gode borgere for staten. Vi ere overbeviste om, at 
de selv ville komme til at elske disse børn og glæde 
dem over at arbejde på deres undervisning og opdrag
else. Vi ere derfor og overbeviste om, at de ville forstå 
med sagtmodighed og venlighed at vinde deres under
givne og gøre skolen til deres kæreste opholdssted, og 
i denne behagelige forvisning overgiver selskabet herved 
disse unge i deres hænder og til deres ledsagning. —

Den store Gud, menneskenes ven og fader vilde 
selv tage denne skole og alle selskabets velmente foran
staltninger under sin aller hdjeste beskærmelse. Han 
smile med velbehag ned på ethvert af vore foretagender, 
som sigter til hans ære og vore brødres gavn, og bevare 
selv den ild, som brænder i vore hjærter, at vi aldrig 
må blive lunkne, aldrig stanse på vor bane, men efter 
hans eget eksempel virke, virke uophørlig til verdens 
oplysning og lyksalighed. Han udgyde rigelig sin vel
signelse over vort fædreneland, over kongens hus, over 
alle nyttige kunster og indretninger, og over enhver af 
os i særdeleshed og gøre, at den efter os kommende 
slægt må blive bedre og bedre indtil verdens ende.«

I »planen« for efterslægtsselskabets børneskole havde 
man stillet det mål i spidsen, at »der fornemlig skal 
henses til, så vidt sådant ved undervisningen kan ske, at 
danne børnenes moralske karakter og vænne dem til at 
arbejde med lyst og stadighed, med lethed og fremgang«. 
Derfor søgte man »at indrette undervisningen således, at 
den mere tillokker end, som så ofte sker, afskrækker, at 
hver dag således fordeltes, at det bestandig bliver lettere
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og behageligere, så at enhver overgang til nyt arbejde 
bliver en hvile og vederkvægelse«. Tillige håbede man 
at kunne »bibringe dem sådanne kundskaber og grund
sætninger, som kunde blive dem gavnlige, hvilket fag i 
det borgerlige liv, de end vilde vælge.«

Hvad man altså i efterslægtens skole først vilde tage 
hensyn til i modsætning til datidens børneskole, var det 
barnlige hos børnene og menneskelighedens udvikling, 
sådan som den kan fremmes i barnenaturen. Udviklingen 
af de særlige anlæg, som kunde blive til gavn for borger
samfundet, var det næste.

Det var, som om man fra begyndelsen af havde 
spurgt sig selv, sådan som skolens navnkundigste discipel, 
Adam Øhlenschlæger, siden hen spurgte i en tale på 
stiftelsesdagen 1822: »Hvad er en statsborger, når han 
ej endnu er verdensborger? Hvad er manden, når han 
ej endnu er menneske? Hvad gavner det at proppe hu
kommelsen med kundskab og lærdom, når forstanden og 
hjærtet er udannet? Hvad hjælper det i et drivhus at 
udtvinge sjælens blomster før tiden ved kunstig varme, 
når man forsømmer naturen?«

Da man end videre havde øje for hele barnenaturen, 
lod man sig ikke ndje med i »skoleplanen« at sætte sig 
til mål en »let og behagelig« undervisning for barne
sjælen, men man tog tillige stærkt hensyn til barne- 
legemets berettigede krav. »Barnelegemets færdighed, 
styrke, raskhed, hændighed og dermed følgende sundhed 
skulde ikke tabes af sigte.«

For at kunne virke henimod en menneskelig udfold
else af barnesjælen vilde man i modsætning til den lærde 
skole lægge hovedvægten på undervisning i moders
målet og historien. Dog turde man ikke helt opgive 
latinen.
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Da det lørste skoleår var omme, udgav selskabet 
1787 en nærmere efterretning om sin børneskole. Efter 
denne vil vi til oplysning om undervisningens ordning 
meddele følgende:

»Skolen er inddelt i tvende klasser. Om vinteren 
begynder undervisningen i dem begge klokken 9 om 
morgenen og vedvarer i fire formiddagstimer. Om efter
middagen begynder den igen klokken 3.

Såvel formiddagstimerne som den første eftermid
dagstime ere bestemte til undervisning af de lærere, sel
skabet lønner.

De tvende følgende eftermiddagstimer høres de fore
læsninger, som selskabets medlemmer holde uden be
taling, og hvortil ethvert i denne skole indsat barn har 
adgang.

I den første klasse, som er for de yngre og mindre 
underviste børn, læres de 4 dage om ugen, mandag, tirs
dag, torsdag og fredag:

fra 9 til io regning,
fra 10 til 11 de første grunde af astronomien, der

efter af geografi og omsider af historie,
fra 11 til 12 det tyske sprog,
fra 12 til 1 fri tegning,
fra 3 til 4 skrivning efter trykte forskrifter.

Om onsdagen:
fra 9 til 10 latin,
fra 10 til 11 kristendom,
fra 11 til 12 elokution i modersmålet, nemlig øvelser 

i den rette måde at læse og tale,
fra 12 til 1 fysik.
Eftermiddagstimen fra 3 til 4 er på denne dag 

endnu fri.
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Om lørdagen læres:
fra 9 til io latin,
fra io til n kristendom,
fra ii til 12 holdes repitition,
fra 12 til i læres engelsk,
fra 3 til 4 fysik.
I den underste klasse, hvori de fleste findes, har 

man gjort en deling efter børnenes forskellige kundskab. 
De, som ere længere tilbage end de andre, have deres 
egen lærer, som søger at bringe dem så vidt, at de 
kunne deltage i de andres undervisning uden disses for
sinkelse.

I den anden eller øverste klasse undervises de fire 
dage om ugen

fra 9 til 10 i matematik,
fra 10 til 11 i astronomi, derefter geografi og om

sider i historien i en større udstrækning,
fra 11 til 12 i det franske sprog,
fra 12 til 1 i fri tegning,
fra 3 til 4 i skrivning af fri hånd efter diktata, 

hvortil helst breve og allehånde i det borgerlige 
liv forekommende formularer bruges og grund
ene forklares.

Om onsdagen og lørdagen have disse elever med 
de af underste klasse fælles undervisning; dog deles de 
efter deres forskellige kundskaber i latin og kristendom 
i to partier, hvoraf de. som ere længere tilbage, have 
deres særdeles lærer.

Til alle disse undervisninger lønner selskabet seks 
lærere.

Hvad forelæsningerne angår, da gives for nærvær
ende tid følgende:
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Om mandagen:
fra 4 til 5 over mythologien,
fra 5 til 6 over naturhistorien.

Om tirsdagen:
fra 4 til 5 over den naturlige teologi,
fra 5 til 6 over det engelske og franske sprog.

Om onsdagen:
fra 4 til 5 over fædrenelandets historie,
fra 5 til 6 over sjælelæren (derefter om fornuft og 

sædelæren).

Om torsdagen:
fra 4 til 5 over leve-klogskab,
fra 5 til 6 over kemien.

Om fredagen:
fra 4 til 5 over hus- og landvæsen,
fra 5 til 6 over den del af geografien, som angår 

de nordiske riger.

Om lørdagen:
fra 4 til 5 over det danske sprogs grammatik,
fra 5 til 6 over stats-, land- og byøkonomi.

Om søndagen:
fra 5 til 6 over det menneskelige legeme (og der

efter over diætetiken).

I den underste klasse skulle alle de undervisninger, 
der meddeles af lønnede lærere, tilendebringes i et halvt 
år. Og da man tror, at et barn behøver en sådan 
undervisning tvende gange gennemgået, forudsætter man 
et år at være den tid, børn i almindelighed kunne an
tages at tilbringe i denne klasse.
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Derimod udkræver undervisningen i øverste klasse 
et helt år for at gennemgås, og når den altså tvende 
gange skulde meddeles, blev 2 år den sædvanlige tid i 
denne klasse. I øvrigt ville de unges medbragte kund
skaber samt nemme og flid ene og aldeles bestemme så 
vel deres hele skoletid, som hvor lang tid de i hver 
klasse skulle tilbringe, og forbeholder selskabet sin under
visnings kommission at bestemme så vel hvert indkom
mende barns sted som videre opflytning i klasserne.«

Når man havde medoptaget undervisningen i de 
nyere sprog, navnlig engelsk og fransk, da var dette be
grundet i den særlige nytte, som den kjøbenhavnske 
handels- og håndværksstand måtte have af disse sprogs 
brug.

Til praktisk indøvelse i naturlæren havde formuende 
medlemmer af selskabet skænket skolen adskillige fysiske 
instrumenter, hvoriblandt en ganske fortræffelig engelsk 
elektrisermaskine med et stort apparat til, ligeledes en 
luftpompe. — Også var der blevet foræret skolen »et 
næstendels fuldstændigt, skjønt kabinet af mineralier.« — 
Plantelære blev man praktisk hjemme i ved små botan
iske ekskursioner. Stundum gik man også spasereture 
for at bese nyttige indretninger, optage prospekter på fri 
hånd o. s. v.

I modsætning til den hårde, ofte barbariske tvang, 
hvormed den lærde skole endnu på den tid så mange 
steder søgte at gøre sig gældende, lagde efterslægtens 
børneskole vind på så megen frihed som muligt. Skolen 
skulde have sin frihed, forældrene deres. Det lød: »I 
denne skole vil der ingen anden elev blive beholdt end 
den, selskabet har håb om at kunne have ære af og se 
de øvrige børns agtsomhed og flid, så vel som moralske 
karakter sikker ved. Men den samme frihed har forældrene.
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Enhver elev kan tages ud af skolen, når faderen eller 
den, som er i faders sted, finder for godt, og der betales 
intet længere end for den løbende måned, hvori han 
udgår.« — »Skulde der være nogen forelæsning eller 
undervisning, som en eller anden vilde have sit barn fri
taget for«, da kunde sådant med undervisnings-kommis
sionens samtykke ordnes.

Efter nogen forhandling blev det særligt ved Todes 
ivrige anbefaling vedtaget, at man vilde åbne skolen også 
for børn af »den mosaiske trosbekendelse«. Og nærmest 
for disses skyld blev det bestemt, at religions undervis
ningen (»kristendom«) skulde henlægges til den sidste 
formiddagstime, »på det de forældre, som i følge deres 
trosbekendelse ikke måtte ønske, deres børn skulde del
tage deri, kunde ved slutningen af den foregående time 
lade dem afhente, uden at derved noget af den øvrige 
undervisning for dem blev spildt«. Derfor kunde Edvard 
Storm siden hen skrive: »endog formuende og anselige 
Jøder have børn i vor skole, som er nok det første eks
empel i sit slags, ej alene her til lands, men måske i hele 
kristenheden.«

Efterslægtsselskabets skole var beregnet på »drenge
børn af middelstanden mellem otte og femten år«. For 
at kunne blive optagne i skolen krævedes der færdighed i 
dansk indenadslæsning, sammenskrift og tallæsning samt 
kundskab til »de første grunde af deres kristendom«. 
Fordi skolens plads var meget indskrænket, blev børne
antallet, man kunde tage imod, i begyndelsen bestemt 
til 24, deri iberegnet to fattige børn som gratister. Men 
efterslægtsselskabet fik snart en ny lejlighed på østergade 
nr. 51, hvor det gav 350 rdl. årlig i husleje. Og da 
værelserne her var flere og rummeligere, blev børnean
tallet, man kunde give plads til, udvidet til 40. For
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hvert barn betaltes der to og en halv rigsdaler månedlig 
i skolepenge. . Men da selskabet holdt ti lønnede lærere, 
som kostede over 1200 rigsdaler om året, var der god 
brug for den store frivillige støtte, selskabets medlemmer 
ydede til lejlighed, inventarium, lys, brænde o. s. v.

Skolens styrelse bestod af »skolekommissionen«, der 
var sammensat af selskabets tre direktører og de med
lemmer, som holdt eftermiddags-forelæsningerne, samt af 
»et tilstrækkeligt antal tilsynsmænd«. Disse sidstes hverv 
var dels »at bedømme lærernes læremåde og i fornødent 
tilfælde at vejlede dem«, dels daglig »at have opsigt med, 
at ingen uorden eller forsømmelse indløb«. Det var 
intet ringe offer, disse »inspektører« bragte, idet de fri
villigt hver dag havde sin bestemte time. En time fandt 
man i denne tjeneste »en renteskriver eller anden em
bedsmand, en anden time en købmand, så en officer, så 
en student o. s. v.« I disse frivillige inspektørers tal 
var »studiosus« Hieronymus Laub (senere sognepræst i 
Frørup, fader til biskop H. O. C. Laub). — Tilsynet 
optegnede i en protokol sine bemærkninger og iagttag
elser. løvrigt havde ethvert medlem af selskabet, som 
havde et barn i skolen, lov til at overvære undervisningen 
i den klasse, hvor barnet var.

En drengeskole, som var anlagt så sundt og så frit 
i modsætning til den tørre, ufri latinskole, måtte snart 
vinde sig en stor tillid og anseelse. Folk i hovedstaden 
blev »så forlegne for at få deres børn anbragte i skolen, 
at de lod dem indskrive på eksspektance for at få plads 
efter deres tur, lige som der blev vakance i skolen«. — 
»Der blev fuldkommen så mange eksspektanter antegnede 
til ledige pladser, som der var elever i skolen«. »Endog 
mænd af provinserne holdt deres børn i Kjøbenhavn« 
blot for efterslægtsskolens skyld.
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Men det var naturligvis ikke så meget den sunde, 
hjæmlige skoleplan, som dens gode virkeliggørelse fra 
begyndelsen af, der var skyld i skolens stærke vækst.

Udførelsen var hovedsagelig lagt i Edvard Storms 
hånd. Og at det var den rette hånd, fik man straks at 
vide, da han i sin åbningstale med en fast og stærk 
viljesbeslutning udtalte: »vi ville våge over vort institut 
som en moder over et kært barn, det skal være vor 
øjesten, vor juvel, målet for vor ømmeste omhu«.

Storm gik da også ganske op i denne gerning; den 
fyldte hele hans sjæl. Øhlenschlæger har givet ham det 
eftermæle, at han var en kærlig og opmærksom fader for 
dem alle sammen, og at han elskede skolen så hojt som 
gudbrandsdølen sit hjæm.

Det var ikke blot ved sin fængslende undervisning, 
navnlig i modersmålet og jordbeskrivelsen, at Storm 
vandt børnenes hjærter, men lige så meget ved sin elske
lige, menneskelige omgang, og den stille, fromme vis
dom, han her under lagde for dagen. I et brev til Lars 
Jørgensen fra 1791 skriver Storm: »jeg tumler mig 
daglig om med den unge efterslægt og har deri min 
fornøjelse, især da jeg ser og mærker, at der kommer 
noget ud af mit arbejde, som for resten heller ikke kaster 
andet af sig end denne samme fornøjelse, der og er i 
sig selv mere værd end al verdens guld«. Et par år 
tidligere skrev han: »der går aldrig nogen dag forbi, at 
jeg jo i det mindste 'en gang besøger skolen for at se, 
om alting er i orden. Jeg er også aldeles i besiddelse 
af børnenes venskab og fortrolighed, at jeg kan med en 
mine få dem til alt, hvad jeg vil. Hver søndag har jeg 
en sværm af dem, som kommer til mig blot for at tale 
med mig, og jeg lader det ske, uagtet det spilder min 
tid, fordi jeg anser det for et godt tegn, når unge
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mennesker have lyst til lærerig omgang og til at være 
hos gamle folk«. Af disse få udtalelser af Storm selv 
få vi et bestemt indtryk af, hvor rig en kærlighed han 
må have haft til børnene; selv om søndagen sparede 
han ikke sig selv.

Trods sin ungkarlestand fortjente han fadernavnet. 
Storms kærlighed var ingen blødsøden, sentimental kær
lighed, men tvertimod kærnesund. Den skaffede sig ofte 
plads ved en vis sokratisk ironi, som hans genius havde 
givet ham et ikke ringe mål af. Han behøvede blot at 
fæste sine store blå øjne på børnene eller sende dem 
et smil, det gjorde straks sin gode virkning. Øhlen
schlæger fortæller om sig selv, at da han gik i efter
slægtens drengeskole, fik han engang studenternykker og 
lyst til at komme i borgerdydselskabets latinskole, hvor 
hans barndoms legekammerat, Winckler, gik. Han bad 
sin fader derom, men fik rent ud afslag. Da Storm fik 
denne plan at vide, smilte han blot og tav. Det var 
nemlig bleven fortiet for Øhlenschlæger, at han på 
grund af sin faders uformuenhed havde en friplads i 
skolen. Men da han erfarede dette, fandt han sig tål
modig i sin skæbne.

Storm brugte ikke mange ord for at vinde øre hos 
børnene. Lå en dreng undertiden i hans time henslængt 
på bordet med hovedet støttet på armen, sagde han tørt 
til sin plejesøn: »å Paul, gå ind og hent min hovedpude 
til N. N.«. Straks trak N. N. sin arm ned af bordet. — 
Der var en dreng i skolen, som hyppigt viste tilbøjelig
hed til næsvished og selvklogskab. Storm havde en 
gang befalet ham noget, han ikke udrettede. »Hvorfor 
har du ikke gjort det?« spurgte Storm i alles nærværelse. 
»Jeg mente« — »Du skal ikke mene!« — »Jeg tænkte« — 
»Du skal ikke tænke« — »Jeg troede« — »Du skal ikke
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tro, men gøre, hvad jeg siger dig«. Kåde drengestreger 
og skarnagtigheder, som på den tid hørte til dagsordenen 
i den latinske drengeskole, var der ikke let tale om i 
efterslægtsskolen.

Storm som menneskeordets mand var en hader af, 
at der blev givet prygl og legemlig revselse i skolen. 
Han skrev til vennen i Norge herom: »ris og ferie kom
mer ikke inden for vore døre. Den hdjeste straf er at 
sættes offentlig til rette af skolekommissionen, og når 
det ikke virker, skiller skolen sig straks af med slig en 
uværdig person for at give plads til en værdigere«. »Der
for bruges ingen legemlige straffe, og jeg er nu af tre 
års erfaring overbevist om, at de er til ingen nytte, men 
snarere til skade, når NB. forældrene kun selv ville gøre 
deres pligt«.

Dog forstod Storm også i denne henseende at give 
sine medlærere den rette frihed.

Den ypperste af disse medlærere og den betydnings- 
fuldeste for skolen efter Edvard Storm var Carl Frederik 
Dichmann. Dichmann var født i Bergen 1765, blev lærer 
ved søkadetakademiet 1796 og døde 1806. I efterslægts
skolens første åringer var han altså en ganske ung mand. 
Han var ikke stor af vækst, men velskabt, med et inter
essant, smukt ansigt, fuld af ild, følelse og bevægelighed. 
Han så stolt, godmodig og vemodig ud. Storm og Dich
mann havde stor agtelse for hinandens duelighed og tal
enter, men — uagtet Nordmænd, gode hoveder og gode 
mennesker begge — vare de grundforskellige. Underligt 
afstak Dichmann straks, med sin toupé og raske pisk i 
nakken, til Storm, der stod med sit tilbagestrøgne hår 
som en Sokrates eller Franklin. Det ridderstolte og let
bevægelige, den veltalende, dybe menneskefølelse, kærlig
hedens og vinens begejstring blandedes i Dichmanns karakter.
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Med hensyn til sædelig kraft stod Storm meget over 
Dichmann, som havde vænt sig til visse nydelser og fri
heder og til at betragte dem som en licentia poetica, der 
udstrakte sig ikke blot til poeter, men til alle skjønne 
ånder. Medens Storm vilde, at der ingen hug skulde 
gives af lærerne, men alting afgøres med karaktererne 
og overlades til forældrene, syntes denne fremgangsmåde 
undertiden Dichmanns hurtige karakter for vidtløftig. Da 
■Øhlenschlæger og hans klassekammerater første gang 
skulde have Dichmann til lærer, var Storm til stede. Dich
mann holdt følgende tale til sine ny disciple: »det er en 
bestemmelse her i skolen, at eleverne ingen hug få, men 
kun slette karakterer, når de ikke kunne deres pensum. 
Dette skal også af mig strængt overholdes. Og for 
dovenskab og forsømmelse skal jeg aldrig prygle Jer; 
det er Eders egen skade, og det må Eders forældre hel
brede Jer for. Men jeg har hørt, at der imellem Jer 
skal være nogle slemme drenge, der undertiden ere næs
vise mod lærerne. Ere I det mod mig, så få I prygl! 
det er nemlig da ikke læreren, som slår eleven, men den 
voksne mand, der ikke lader sig fornærme af en dreng«. — 
»Hører vel«, sagde Storm. — Og de hørte alle vel. 
Imidlertid mindes Øhlenschlæger kun en enkelt gang, 
hvor Dichmann gjorde brug af denne selvtagne ret. Han 
kom den gang i mørkt lune på skolen. »Sætter Jer på 
Eders pladser«, sagde han til drengene, som legede i 
klassen. En eneste gik hen og krøb under et bord, i 
stedet for at sætte sig på bænken, og han fik et par 
velfortjente ørefigen.

Carl Frederik Dichmann havde historien til hovedfag. 
Når han havde hørt drengene i deres pensum af Kalis 
verdenshistorie, så holdt han forelæsninger for dem over 
de forskellige landes private historie. Han havde til dette
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brug skrevet en stor mængde ekscerpter og havde et 
fortræffeligt foredrag. Det var ved den livlige, begejst
rede måde, hvorpå han meddelte karakteristikerne af de 
sjeldne helte, de store bedrifter, at han kunde henrive. 
Overalt hvor humaniteten vandt sejr, eller hvor det hero
iske ytrede sig på en ædel, usædvanlig måde, der var 
Dichmann begejstret, der flød hans tåre, der bævede hans 
stemme, der fik han alle sine elever mer eller mindre 
henrevet.

Han havde en vis måde, som han havde lært af sin 
rektor i Bergen, for at få disciplene til at huske årstallene 
bedre, nemlig ved ord i stedet for tal. Havde dette ord 
nu lidet i sin klang, der kunde antyde det karakteristiske 
hos helten eller i begivenheden, så var det bedst; men 
oftest var det umuligt. Bogstavet A var tallet i, E 2, 
I 3, O 4, U 5, B 6, S 7, M 8, N 9, G o. Nu måtte 
man vide, om man skulde bruge et, to, tre eller fire tal, 
og så altid tælle bagfra. Som eksempel kan anføres: 
Nero zrtrø — år efter Kristi fødsel 54; Trajan gudwærm 
— 98; Westphal abom — 1648. Det sidste ord har 
ingen betydning, og sådan var det oftest.

Dichmann blev mer og mer melankolsk, nedtrykt af 
næringssorger og hans helbred blev svagere. Uagtet 
sin melankoli havde han dog noget godmodigt og lune
fuldt i sit væsen, som morede drengene meget. Han 
spøgte uden at miste noget af sin værdighed. En af 
hans spøg var, at han lod, som om han ikke kunde 
huske, hvad eleverne hed og kaldte dem så blot afveks
lende Kristoffersen og Blokkus. Når Kristoffersen eller 
Blokkus ikke kunde deres lektier, fik de n., m. eller s., 
det vil sige nogenledes, mådelig eller slet. Han vilde 
gerne spotte det spidsborgerlige og fortalte, hvorledes 
en oldermand for brændevinslaget engang meget gravitetisk 
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brændevinsmænd«.

Tit når han sad i tanker og sukkede, sagde han 
spøgende, når han så, at drengene mærkede det: »ak 
ja, hvad ere vi mennesker andet end lysestøberskilte og 
oste«. Den første lignelse havde han lært af en frisør, 
der engang, da han akkomoderede ham og hørte ham 
sukke sit: »ak ja, hvad ere vi mennesker«, sagde: »ja, 
hvad ere vi vel andet end lysestøberskilte«. — »Lyse- 
støbeiskilte«, spurgte Dichmann forundret. — »Ja, hr. 
Dichmann, når vi ret ville overveje alting, så ere vi i 
grunden ikke andet; vi må ikke bilde os mere ind«. — 
»Jeg bilder mig slet intet ind og vil gerne tilstå, at vi 
ere såre lidet«, sagde Dichmann, »men hvorfor just lyse
støberskilte?« — »Det kan ikke hjælpe, hr. Dichmann, 
at smøre sig selv om munden, vi ere Guds død og pine 
ikke andet«. — Det varede længe, inden Dichmann kunde 
erfare grunden til denne forunderlige lignelse; endelig 
sagde frisøren: »hvad ere vi andet? lade vi os ikke be
væge frem og tilbage af vinden, akkurat ligesom et lyse
støberskilt ?« — Nu forstod Dichmann ham; og for at 
gøre lignelsen fuldkommen, lagde han »oste« til, fordi 
vi, når vi ere døde, fortæres af orm lige som oste.

Det er denne mærkelige historielærer fra slutningen 
af det 18de hundredår, som Adam Øhlenschlæger kom 
til at skylde så meget, og hvem den store digter har 
plantet en køn »taknemligheds forgjæt mig ej« i sit digt: 
»Til Carl Frederik Dichmann.« I dette digt synger Øhlen
schlæger om sin egen barndomstid:

»Jeg kendte verden ej, men kendte 
de følelser, som gav den liv.
Med længsel hdjt mit hjærte brændte.« 4

Nygård: Efterslægtsselskabet. 9
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Og han fortsætter denne sin levnedsskildring: 
»i

»Da, Dichmann, tog du mig ved hånd, 
du vilde lutre denne lue;
og undrende du lod min ånd 
den virkelige verden skue.

De gamle sagn du mig oplod, 
den store bog om svundne tider, 
med ild og kamp, med røg og blod, 
med dyd og last på alle sider.

Mangt land, af fredens oliegren 
beskygget, hæved sig blandt flere. 
En stod især, det var Athen: 
ak, sukked du, den er ej mere.

Da blussed svulmende min ånd
i vemod ved de stores minde;
i lyren famlede min hånd, 
da kaldte jeg min sanggudinde.

Og gerne ledte du min fod, 
den vilde sang du hørte gerne; 
og nedslog ej din yndlings mod, 
men viste målet i det fjærne.

I fald en laurbærkrans jeg når, 
da skyldes dig, at den er funden; 
du ledte mig i tågens år 
fra ørken hen i digterlunden.«

Blandt Edvard Storms medlærere i efterslægtssel
skabets børneskole kan dernæst nævnes Spleth. Han er 
rimeligvis identisk med den Johan Herman Spleth (født 
i Odense 1768, død 1801), der var filosofisk oversætter 
og udgiver af den unge, begavede Christian Homemans 
filosofiske skrifter. Spleth var historielærer i de nederste 
klasser »i skolen; trods hans udmærkede kundskaber kunde 



han ikke bibringe børnene læselyst, da han manglede det 
levende foredrag. Han var sygelig og stille og ligesom 
Horneman en discipel af Kant.

Svendsen underviste i fysik og tysk. Han var et 
fortræffeligt godt menneske, fuld af ild og hjærtelighed. 
Han elskede eleverne som en fader sine forkælede børn, 
men derfor kunde de også i hans timer gøre, hvad de 
vilde. Tysk lærte de ret godt, men af fysiken næsten 
ingenting. Han blev altid ved de første definitioner. 
Engang skulde Svendsen examinere ved den halvårlige 
eksamen, men han kom forsiide, var ganske befippet der
over, og for ikke at spilde tiden mere, råbte han straks, 
idet han satte sig, til den første elev: »hvad er det!« 
Dermed stødte han til et blækhorn så stærkt, at han 
væltede det. »O, jeg beder om forladelse«, råbte han 
til de tilstedeværende medlemmer og sensorer, og tørrede 
i det samme blækket af bordet med ærmet af sin lyse
gule søndagskjole. Han vilde nemlig have spurgt eleven 
om forskellen i fysiken på tryk og stød.

I Svendsens timer gik overgivenheden så vidt, at 
engang, medens to af eleverne opofrede sig til at ligge 
op ad ham, se ham i øjnene og sige ja til alt, hvad han 
fortalte dem, sloges de fleste andre som furier i baletterne 
med gamle skrivebøger, der vare drejede til fakler og 
indsølede i lysetælle. Midt under denne vildskab trådte 
Edvard Storm ind. Med sine store funklende øjne stir
rede han uden at sige et ord på alle drengene i den 
hdjeste forbavselse over, at slig en uforskammethed var 
mulig, og gik derpå langsomt bort igen. Alle satte de 
sig på deres pladser. Alle elskede de Storm og agtede 
ham hojt, og de vare bange for at have pådraget sig 
hans vrede. Men da Storm så dem igen, lod han som 
ingen ting. Men frygten for et sådant gentaget besøg 

9*
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gjorde, at de fra den tid sad rolige også i hr. Svend
sens timer.

Til de med Storm samtidige lærere hørte endvidere 
tegnelæreren Dinesen, der tillige gav undervisning på 
kunstakademiet, og matematiklæreren Linderup, en brav 
og duelig lærer, men så kold som den videnskab, han 
gav undervisning i. Linderup blev siden overlærer ved 
Metropolitanskolen og hører med til datidens matematiske 
skribenter.

Haslund var lærer i fransk. Han forstod ikke den 
kunst at gøre sig yndet, og derfor lærte mange af elev
erne intet. Han var en jøde, skaldet, krøllet og pudret, 
med en lille pisk i nakken.

Blandt Edvard Storms ulønnede medlærere, som 
holdt eftermiddagsforelæsninger for de to øverste klasser, 
kan vi nævne lektor, justitsråd Johan Sylvester Saxtorph 
(senere konferensråd og professor i kirurgien), der læste 
over anatomien, og kammersekretær Johan Philip Kneyln 
Pjosenstand-Goiske (der tilsidst blev deputeret i general- 
toldkamret); han læste over økonomi og bjærgmands- 
videnskab.

Ved ordets magt og personlighedens myndighed i 
kærlighed og sandhed, og ikke ved legemlig tvang var 
det, at Edvard Storm arbejdede for den nødvendige orden 
i skolen. Intet under derfor, at børnene hængte ved 
ham med stor kærlighed, og at efterslægtsselskabets skole 
formåede »at danne mange ypperlige unge mennesker«, 
som den kunde »sende ud i verden til deres nærmere 
bestemmelse med sådanne kundskaber, at det vakte for
undring«.

Et lille vidnesbyrd om det snævre kærlighedsforhold 
mellem Storm og hans disciple skal her anføres. Laurits 
Kruse (født 1778), søn af en kommandør i søetaten,
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gik nogle år i skolen, men måtte forlade den, fordi han 
skulde følges med sin fader, der var bleven kommanderet 
til Strømsø i Norge. Drengen kunde ikke glemme 
Storm. Af gammel kærlighed skrev den lille svend til 
ham, og Storm sendte gentagende gange indeni brevene 
til Lars Jørgensen (»for at spare portoen«) småbreve til 
sin lille ven Laurits i Norge. Samme L. Kruse blev 
forresten senere en meget frugtbar, men tillige meget 
uheldig skribent. 1801 udgav han et digt: »Gothahejm, 
helliget Edvard Storms minde«. Det skulde være en 
fortsættelse af Storms digt om Jøndalen. Det eneste 
kjønne ved dette digt er det vidnesbyrd, som det lægger 
for dagen om, at hans kærlighed til Storm ikke var 
rustet. I en anmærkning til digtet skrev L. Kruse: »jeg 
har som barn ikke alene været en discipel af Storm, 
men også været yndet af ham, og om han endogså som 
smagfuld digter ikke indtog en hoj plads, skyldes dog 
hans varme fulde hjærte, hans hellige iver for den kreds 
af børn, han søgte sin pligt og fandt sin glæde i at 
danne, et hæderfuldt minde. Længe følte jeg det og 
ønskede, at en af vore ældre bekendte forfattere vilde 
flette en krans, hvortil jeg ikke havde andet end taknem- 
lighedsblomster, men mit håb skufledes«.

Indtil begyndelsen af året 1790 fik Edvard Storm 
ingen pengeløn for sit meget arbejde i drengeskolens 
tjeneste. Hans stilling var også fuldstændig fri som til
synsmand, lærer og foredragsholder. Men fra dette år 
udnævntes han til en slags „overinspektør, »bestandig in
spektør«, for skolen og fik som vederlag herfor en lille 
fribolig i den gård, efterslægtsselskabet netop på den tid 
blev mægtig nok til at købe sig. Til oplysning om 
denne lille forandring i sin ydre stilling har Edvard 
Storm efterladt sig følgende:
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»Pro memoria.

Det er Deres velædelhed bekendt, at en af år
sagerne, som bestemte selskabet for efterslægten til 
at indlade sig i gårdkøb var: at dets realskole kunde 
gives dagligt tilsyn af en af dets værdigste, dueligste 
og pålideligste medlemmer, som kunde ftg vilde på
tage sig samme, og til den ende tage fri værelser 
til beboelse i gården.

Kommissionen, som selskabet har overdraget at 
overlægge og afgøre det fornødne om værelserne 
og sammes fordeling m. v., har i den anledning 
udset 2de værelser i gården, som til dette djemed 
findes bekvemme, når ubetydelige forandringer der
med gøres; men da disse forandringer ere vilkårlige 
og kunne altså indrettes efter mandens personlige 
bekvemmelighed, som får værelserne, vilde det være 
kommissionen behageligt at kunne tale med ham 
derom.

Af det, som allerede i selskabet er offentligen 
og ved generalforsamling talet og bifaldet om denne 
punkt, kan kommissionen ikke miskende, at det er 
selskabets ønske: at Deres velædelhed vilde være 
den første, som vilde modtage foranførte værelser 
til beboelse i det djemed, som selskabet dermed har. 
Deres udmærkede gode og kloge iver for selskabet 
og dets skole har foranlediget ønsket.

Kommissionen har derimod intet til forvisning 
om Deres samtykke og skulde derfor herved ær- 
bødigen og tjenstligen forespørge, om De vilde tillade 
den at melde selskabet blandt det øvrige, den om 
værelserne har at foredrage: at De ikke vil unddrage 
Dem fra at byde hånden også i dette fald til selskabets
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ønske, og at kommissionen da må bede sig be
myndiget til nærmere at aftale med Dem om vær
elsernes indretning.

Kommissionen for efterslægtsselskabets gårdkøb 
den 2den marts 1790.

Malling. Zeuthen. Meyn. Kjerulf.
Rosenstand. Berthelsen. Philip Lange.*)

Til
hr. Edvard Storm.«

Denne Storms fribolig indskrænkede sig til »to små 
bagværelser i skolegården«. De udgjorde hans daglig
stue og sovekammer. Spisestuen vedblev han en tid 
endnu at have på offentlige steder.

Storm satte megen pris på at have det hyggeligt 
inden døre; ti han elskede et hjæm. »Gud hjælpe den«, 
skriver han, »tænker jeg så tit, hvis hjæm er ham ikke 
behageligt«. Den lykke, han følte ved det lille hjæm, 
han således i sine sidste år havde fået sig, indlyser af 
følgende udtalelse: »jeg har smukke rblige værelser og

*) Medlemmerne af kommissionen for gårdkøbet var selvfølgelig 
alle medlemmer af selskabet. Malling er den bekendte Ove 
Malling, der 1777 udgav »store og gode handlinger«, og som 
1824 blev gehejmestatsminister. — Peder Kristian Zeuthen var 

fra 1782 — 89 assessor i hof- og stadsretten, blev 1790 ejer af 
herregårdene Tølløse og Sonnerup. I sine yngre år oversatte 
han flere franske skuespil. Han var ven med K. L. Rahbek og 
støttede denne temmelig betydeligt med penge. — Meyn var 
professor og stadsbygmester. — Kjerulf blev siden professor. — 
Rosenstand-Goiske (se ovenfor). — Berthelsen var bogholder. — 
Philip Lange var kaptajn.
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boer næsten som på landet med have og træer uden for 
mine vinduer, har kønne møbler, en god seng, et ekstra
ordinær fortræffeligt klaver (som og har kostet mig 85 
rdl.) og gode bøger«.

Efter fortegnelsen fra eksecutor testamenti over ejen
delene i Storms dødsbo ere vi istand til nogenlunde at 
montere hans to værelser.

I den hyggelige dagligstue havde åbenbart foruden 
klaveret, vurderet kun til 30 rdl., det »gamle indlagte 
chatol« sin plads; endvidere: »en sofa med madrasser og 
gingangs overtræk«, et større antal af de »12 stole med 
hårsæder« og »to mahogni spilleborde«. I et hjørne af 
samme dagligstue har nok »thebordet af asketræ« stået, 
forsynet med »en kobber themaskine« og »et mahogni 
theskrin med blikdåser«, og måske den »gamle sølvtom- 
ling«. Rimeligvis har det store »spejl i forgyldt ramme«, 
vurderet til 10 rdl., hængt over sofaen i dagligstuen. 
Rundt om på væggene så man »12 silhouetter i glas og 
ramme samt 6 små gibsstykker«. Over vinduerne hang 
de »netteldugs kappegardiner«. — I det lille sovekam
mer finde vi naturligvis »jernsengen med gingangs om
hæng, overdyne,a to lange madrasser og to korte og en 
liden hovedpude« (vurderet til 50 rdl.), »en mahogni ser
vante med fod og kande af fayans«, samt »et commode- 
skrimc. i hvilket der vistnok har været plads til en del 
af hans »flonels underskjorter, uldstrømper, silkestrømper, 
manchetskjorter, natskjorter, halsbind, halsklude, nathuer, 
lommetørklæder, servietter, håndklæder, lagner og pude
vår«. I et hjørne af det lille kammer har hans »schlafrok 
med brystdug« hængt. Over vinduerne var der også 
her »netteldugs kappe-gardiner«. — Storms bogsamling 
beløb sig til 120 bind; »men da blandt samme ej findes 
egentlige værker, tvertimod ere en del af dem 8te og
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4re skillings pjeser, så takseres de par volume til i mark 
8 sk., som udgør i alt 30 rdl.« Sine bøger havde Storm 
»i et skab i væggen«. — Blandt disse bøger træffe vi (hvad 
de efterladte boghandlerregninger udvise) Robinson den 
yngre, Rasts naturhistorie, Roehavs børneven, 200 kæmpe
viser, Mendelssohns Phædon, Schillers geisterseher, Seybolds 
historisches handbuch 1788, aussichten zur festsetzung des 
elementar-unterrichts, Hartmanns iiber die moral bildung d. 
jugend auf schulen, Gray the poems, Dyer poems, Thom- 
sons works, Dizionario italiano 2 tomi di Jægermann, 
Veneroni ital. sprachmeister, Goldschmidt roman history 
og history of Greece, Gellerts breve osv. osv.

Uagtet Edvard Storm befandt sig bedst i kulden, 
elskede han dog mest sommeren, »fordi den opliver og 
forskønner hele naturen«. Derfor søgte han altid at have 
»en kopi af den« omkring sig og forsynede sig da stedse 
»med smukke blomster i potter, såsom hyasinter, lugtende 
tulipaner, tasetter o. s. v.«, der stod i hans vinduer og 
»belo vinteren og stormen, når den rasede udenfor«. Om 
sommeren havde han »en liden blomsterhave, indhegnet 
i en runddel med et lavt stakitværk, midt på børnenes 
legeplads«. Han »manglede ikke hjælpere enten til at 
plante eller til at vande og luge«.

Foruden sin pension på de 200 rdl. årlig tjente han 
nu »ganske skikkelig« ved sit skriveri, endskønt det 
meste af dette var brødløst. Men »ved hjælp af en or
dentlig« og, om han selv måtte kalde det så, »fornuftig 
husholdning«, havde han sit gode udkomme og var ikke 
»i to skillings gæld til noget menneske«; men han »holdt 
heller ingen hest, klædte sig simpelt, spillede ikke og 
forødte intet på de såkaldte forlystelser«. Derimod levede 
han »jævnt godt inden døre, spiste dagligt sine tre retter 
mad og drak et glas vin til«.
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»Men«, fdjer han til i det samme brev til Lars Jør
gensen, »jeg har glemt det bedste, som jeg har hjemme — 
jeg vil ikke tale om min skole og hvad derved daglig 
forefalder — jeg har en søn, et ungt menneske af bonde
standen, som jeg uden tvivl ofte må have meldt om i 
mine breve til dig, hvilken jeg selv har opdraget. Han 
logerer her i gården og er mig til dagligt selskab og 
daglig vederkvægelse.

Den ny og travle virksomhed, som Storm var ført 
ind i ved efterslægtsselskabets stiftelse, fordrev et par år 
hans svagelige helbred. Men sygeligheden vendte dog 
snart tilbage med fornyet kraft. Den kvalme sommer
hede i hovedstaden kunde fjældets søn, der var vant til 
den friske lette luft, ikke ddje. Han arbejdede også ofte 
over ævne, hvad der kun gjorde ondt værre. Derfor 
tyede Storm, så ofte han i sommertiden nogenlunde kunde 
det, ud på landet.

Rejsens mål gjaldt da i almindelighed den lille nord
sjællandske landsby Farum, som ligger så kønt ved den 
stille indsø, kranset af bøgeskoven. Alt fra 1779 havde 
Farum haft en særlig tiltrækningskraft for ham. Storms 
digt »nojsomhed«, som stammer fra den tid, minder os 
derom ved følgende linjer:

»Kan himlen krone mine dage 
med større skænk end nojsomhed? 
Hver sin Mæcenas daglig plage 
med bønner! Min skal have fred, 
når jeg kun i mit Farums favn 
kan stundum glemme Kjøbenhavn.«

I Farum fandt Storm nemlig et gæstfrit hjæm hos 
Henrik Kampmann (f 1828), som var præst der på stedet 
fra 1779—1828. Kampmann var bleven bekendt ved sin 
prisbelønnede »lovtale over Kristian den jdie«. Han var
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iøvrigt et stykke af en salmedigter. »Evangelisk salme
bog« optog et rigt udvalg af hans salmer, men de ere 
og »de bedste af hvad nyt«, der kom ind i den ny 
salmebog. Kampmann var alle sine dage pebersvend, så 
det har sagtens været ham (efter hvad egnens tradition 
melder), der til hverdags brug ikke havde andet selskab 
end »en skuttet« jomfru, som holdt hus for ham. En 
behagelig afveksling blev det, når ferierne bragte præste
gården gæster fra Kjøbenhavn. Blandt disse var Kamp- 
manns ungdomsven Edvard Storm sikkert den, der kom 
hyppigst. De to gamle ungkarle og smådigtere kunde nok 
have noget at tale sammen om. Også hørte Kampmann 
til efterslægtsselskabets »ordentlige udenbyes medlemmer«.

Under et af Edvards Storms besøg i Farum tildrog 
sig en hændelse, som siden gav anledning til et af vore 
kjønneste danske digtes fremkomst, Caspar Johannes 
Boyes: »kirkeklokken i Farum«.

Dette digt har været meget yndet og synger os 
straks ved sin begyndelse ind i den nordsjællandske idyl, 
når det hedder:

»Nær ved det sted, hvor Farumsøens vande 
med krat og skovhegn om den hdje bred, 
med større nabosø sig kærligt blande, 
en venlig landsby ligger smukt i fred. 
Rundt om den vår og sommer blomstervirke 
de agergrønne marker; over dem 
sig hæver fredeligt den røde kirke 
imellem pil og hyld om bondens hjæm; 
på hdjen der, med nære sø fortrolig, 
står sjælehyrdens stråbedækte bolig.«

Dette digts indhold har gjort, at rejsende ønskede at 
se den gamle kirkeklokke. Endnu i sommeren 1874 
skrabede et par unge finske piger, i begejstring over
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Boyes digt, rust af klokken for at tage denne helligdom 
med til Finland.

Til grund for digtet ligger der utvivlsomt en virkelig 
begivenhed. Men således som denne berettes gennem 
en, som det synes, tilforladelig tradition, viser den os, at 
stoffet er omdannet af Boye med digterisk frihed.

Virkeligheden skal nemlig have været denne. Det 
var Edvard Storm, der en midnatsstund enten fra selve 
præstegården, som ligger umiddelbart op til kirkegården, 
eller idet han på vejen hjæm fra herregården passerede 
forbi kirken, hørte den underlige lyd fra tårnet. Han 
foreslog Kampmann at gå med for at undersøge sagen. 
Men Kampmann afslog at følge med, hvad enten han 
ikke har yndet at komme i kirketårnet ved midnat, eller 
han har anset den underlige lyd for en indbildning, som 
det ikke var værdt at ulejlige sig efter. Så gik Storm 
alene op i tårnet ad den halsbrækkende vindeltrappe. Og 
der fandt han sig så ansigt til ansigt med et voksent 
mandfolk. — »Hvad vil Du her«, sagde Storm. (Andre 
fortæller, han sagde: »Er Du en djævel, så vig, er Du 
et menneske, så sig«.) Mandfolket vilde ikke ud med 
sproget. Men da Edvard Storm truede ham med at 
mane ham ned i jorden gennem tårnet, åbenbarede han 
sit ærinde. — Han havde, fortalte han, en søster, som 
led af »skæver«*), en skade, for hvilket hun hidtil havde 
søgt råd. Det var for hendes skyld, at han, da aften
klokken blev ringet, havde sneget sig ind i tårnet og 
skjult sig der. Ved hjælp af rust, skrabet ved midnat 
af klokken, eller — som andre sige — ved hjælp af fedt 
fra klokkeakslen, håbede han nu at kunne bringe den syge

♦) »skæver« kaldes så vel i Syd- som i Nordsjælland de fleste ind
vendige sygdomme, navnlig sygdomme i ledene.



I4I

den længe og forgæves søgte lægedom tilbage. — Efter 
den forklaring slap han så for at manes i jorden, Storm 
og han fulgtes fredelig ned ad trappen. — Manden hed 
Søren Jørgensen, var en 26—27 år gammel og boede 
på Stavnsholt mark.

I Farum om sommeren traf Storm jævnligt sammen 
med sin hdje velynder og ven, kammerherre Suhm. 
Denne tilbragte nemlig sommertiden på sin nærliggende 
landgård i Øverød. Også stod Suhm i nært venskab til 
præsten Kampmann, som havde været huslærer for Suhms 
eneste søn, der døde i sin fejreste ungdom.

Men det var også under sine sommerophold i Farum, 
at Storm lærte at kende den dreng, der i Storms sidste 
leveår skulde blive ham og hans hjæm »det bedste«, han 
vidste at nævne. Det var en ti-elleve års gammel bonde
dreng ved navn Toul Rasmussen.

Poul Rasmussen er født 29de oktober 1776 i Farum 
af jævne bønderfolk. Hans forældres gård lå på byens 
sydskråning, men er nu flyttet ud på marken. Hans 
moders lille aftægtshus står endnu oppe ved vejen. Da 
Poul var ti år gammel, mistede han sin fader. Kort 
efter var det, at Edvard Storm »så drengen og blev ind
taget i ham på grund af hans smukke ydre og tilsyne
ladende gode anlæg«. Og endskønt Storm på den tid 
havde fuldt op at tage vare på i den nys oprettede børne
skole, kunde han dog ikke modstå sit hjærtes trang til 
at optage endnu et barn under sin pleje, og det endda 
under sin ganske særlige pleje.

Poul Rasmussen blev Edvard Storms tredie plejesøn. 
Han optog senere efter sin plejefader fornavnet Edvard, 
lige som den fattige kjøbenhavnske borgersøn Lars Jør
gensen havde gjort.

Da Storm gerne vilde have sin ny plejesøn oplært
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i efterslægtsskolen, men da han selv på den tid ingen 
midler havde tilovers til at holde ham i Kjøbenhavn for, 
søgte han Suhms hjælp. Denne ydede da, rundhåndet 
som han var, 70 rdl. om året til Poul Rasmussens op
dragelse. — Der er efterladt os et lille brev uden årstal 
til Storm fra Suhm, hvori han skriver:

». . . . for at undgå de små penge, vil jeg hver 
gang først i kvartalet sende 18 rdl. Jeg er ganske 
overbevist om, at de ere meget vel anbragte, og at 
Poul bliver en duelig mand, når han kun må leve, 
som man må håbe. Da Livius er en gammel og 
erfaren, stor general, så er det meget, at Poul så 
ofte sejrer over ham. Lev vel og elsk altid

Deres gamle ven

P. F. Suhm.«

Tolv år gammel rejste Poul Rasmussen så ind til 
Kjøbenhavn og kom i november 1788 i efterslægtens 
drengeskole. Den iste november 1788 havde Edvard 
Storm skrevet følgende brev til ham:

»Min kære dreng! Tak for dit brev. Du bliver 
nok utålmodig over, at det varer så længe, inden 
jeg sender bud efter Dig. Men det er skræderens 
og skomagerens skyld, som endnu ikke have gjort 
deres sager færdige. Dog tænker jeg at kunne mod
tage Dig om en uges tid. I skolen har jeg allerede 
forskaffet Dig friplads, og Dine tilkommende kam
merater længes meget efter Dig. Stræb nu, at Du, 
om muligt, kan overgå dem alle; intet skal være 
mig kærere. Jeg er frisk og vel og beder at hilse
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Din moder og søskende. Kammerherren*) spurgte 
mig forleden efter Dig. Vi må endelig have dobbelt 
ære af Dig, ellers kunde folk spørge med rette: 
hvorfor have I taget den knøs fra ploven? Og 
hvad skulde jeg da svare? Imidlertid håber jeg det 
bedste og er altid

Din oprigtig elskende

fader og ven

Edvard Storm.«

Den 8de november kunde Storm endelig skrive:

»Kære og gode søn!

Nu nærmer tiden sig, at Du skal forlade Dit 
Farum tilligemed alle Dine kammerater og majtræet 
og Hans Panzer**) og alt, hvad herligt Du har der 
ude, og begive Dig ind i en ganske ny og fremmed 
kreds. Jeg har gjort aftale med Din tilkommende 
vært, som er skoleholder Møller i springgade nr. 
30, at han skal modtage Dig på mandag otte dage, 
som er den 17de november; før den tid er alt ham 
ikke ret belejligt, da der er en mand fra landet hos 
ham, og han rejser først i dag otte dage. Siden er 
der intet i vejen. Klæder og sko ligge færdige til 
Dig her hos mig, og da Du denne sidste uge, Du 
er hjæmme, vel ikke tager Dig stort af landsby
arbejde, så bliver uden tvivl intet forsømt derved, 
at Du i en af dagene lister Dig så jævnt til fods 
herind for at prøve tojet, om nogen forandring

*) d. é. Suhm.
**) Hans Panzer, en kagemand.
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derved skal gøres. Jeg har desuden en del at aftale 
med Dig, foruden at en ny hat skal købes Dig, 
hvorfor Du enten selv må komme eller sende Dit 
hoved ind at tage mål efter. Dersom Du beslutter 
dette sidste, så send en af Dine fødder med, at jeg 
kan se, om skoene passe. Så meget véd jeg forud, 
der bliver ikke plads til nogen halm. Når Du 
kommer herind, skal jeg våge over Dig som en 
høne over sin kylling, det kan Du forlade Dig til. 
Hils Din moder og søskende fra Din oprigtige ven 
og fader

Edvard Storm.«

Poul forlod da sit landsbyarbejde og barndomslegene 
i den venlige landsby, hvor det store skønne lindetræ, 
»majtræet«, som stod midt på bygaden, havde været 
brændpunktet i hans barndomsglæde, navnlig når det i 
den liflige skærsommer strålede behængt med prægtige 
silkebånd, medens de lystige knøse og skelmske piger i 
egnens dragt fik sig en svingom under dets grene. Nu 
vågnede der andre drømme hos den begavede dreng, dem 
hans plejefader særligt fremkaldte.

Da Poul fejrede sin femten års fødselsdag, skrev 
Storm et digt til ham, hvori han lader Minerva blandt 
andet synge for hans vugge:

»Jeg vil selv hans ånd
med kunster og med videnskaber smykke, 
og kun af min guddommelige hånd 
han vente må sin hæder og sin lykke.«

Det forundtes da også Storm at se sin unge ven 
hjæmbringe mange præmier for flid og sædelighed fra 
efterslægtens skole.
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Vi har en række breve opbevarede til Poul Rasmus
sen fra Edvard Storm, skrevne dels under dennes, dels 
under Pouls ferieophold i Farum. Vi vil her meddele 
en del brudstykker af disse breve, da de giver et godt 
bidrag til Storms ømme, undertiden morsomme omhu 
for sin kæreste lærling, og da de tillige indeholder små» 
oplysninger om Storms liv som om efterslægtens skole.

»Farum præstegård, 12te juni 1789.

Kære søn! Dit brev af 10de hujus har jeg fået 
og priser det smukke forsæt, Du har, at skrive mig 
flittigen til. For at sætte Dig i stand hertil, må Du 
gerne bede hr. Dreyer*) købe Dig en stang godt 
lak og et signet, som nok bliver at få på børsen 
hos Nurnbergerne; NB. dersom Du får et af glas, 
må Du iagttage at væde det med tungen, inden Du 
forsegler dermed, ellers hænger lakket derved. Ved 
et af messing eller anden metal behøves denne for
sigtighed ikke. Behøver Du papir, da får Du lige
ledes vende Dig til hr. Dreyer, som har lovet at 
forsyne Dig med alskens små nødvendigheder, me
dens jeg er borte.

Vi leve alle sammen vel; og jeg var igår første 
gang ude at fiske, hvorved der hændtes mig en 
fortrædelighed, som jeg må meddele Dig. Da jeg 
havde -j- snes aborrer og lige så mange skønne ru
skaller i mit næt, som jeg brugte istedenfor fiske
pose, for at kunne have mine fisk hængende uden 
for båden i vandet og beholde dem levende, slap

*) Det er vist nok literatus Jakob Dreyer, stifter af den dreyerske 
klub, som tillige var medlem af efterslægtsselskabet.

Nygård: Efterslægtsselskabet. 10
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nættet mig med ét ud af hænderne og sank til 
bunds med samt 2 timers arbejde og min hele fiske
dræt. Jeg blev så vred, at jeg drog mit anker op 
og vilde ikke mede mere den dag. Men det er 
kun af de små ulykker, som ikke fæste så dybt i 
hjærtet, som f. eks. om Du, min dreng, fik et ni. i 
protokollen eller blev antegnet for dovenskab eller 
uartighed eller deslige. Himmel og jord! Hvor vilde 
det smerte mig. Men jeg frygter ikke, derfor. Jeg véd, 
Du har forstand på Dit eget bedste og vil ikke volde 
Din fader nogen græmmelse. Kan Du bare holde 
Dig frisk og karsk på legemet, så er jeg glad. Der
til hører, at Du hver dag må nyde frisk luft og 
have bevægelse, og vogt Dig især i denne sommer
tid, min Poul, fra at køle Dig med koldt vand eller 
sådan noget, når Du er ret hed; det lægger hastigt et 
menneske øde, og jeg har set et ungt menneske være 
død deraf på stedet. — Vogt Dig, kære søn, for 
de lejede gibsstykker, ifald I have fået nogle, at de 
ikke komme til skade, ti de vil blive kostbare. Der 
er vist noget kneb under, at Gianelli ikke vil sælge, 
men bortleje.«------------

»Farum, 24de juni 1789.

— — — »Du må gerne komme herud på lørdag; 
jeg vil vente Dig med åbne arme.------------Men —
men — der hører dobbelt flittighed til i skolen, 
dersom Du ikke skal tabe ved sådanne ture, og 
lader Du det kun ikke mangle derpå, så kan Du, 
medens den smukke tid varer, ofte nyde den for
nøjelse at komme hjæm. Til vinteren derimod må
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der arbejdes for ram alvor og siddes inde i byen. 
— — — I søndags var jeg på søen og gjorde en 
god fangst af 4I pd.------- — I torsdags var her
auktion på kaptajn Ahners efterladenskaber, hvor 
jeg købte en del skønne bøger til efterslægten og 
alle landcharterne med den store portefeuille under 
ét, for skamkøb, hvorfor jeg håber, både selskabet 
og skolen vil takke mig.« —-------

»Farum, iode juli 1789.

— — — »Indesluttet vil Du her finde noget, 
som vil salte Dig i forundring. Et blad på fransk! 
Hvad skal jeg dermed, tænker Du nok. Hvad Du 
skal dermed? — Du skal oversætte det og hjælpe 
Dig dertil, så godt Du kan. Er det Dit alvor, så 
får Du nok meningen herud, om det end koster tid 
og umage. Indholdet af dette blad er en lojerlig 
hændelse, som jeg har haft for nogle nætter siden, 
og som jeg her har beskrevet. Det er en kærne, 
min gode Poul, som jeg med flid har lagt indeni 
en hård skal. Jeg véd af min egen erfarenhed, 
hvad fremgang man gør i et sprog, når man har 
noget at læse, som man er forlegen for at vide ud
faldet på, som er behageligt og tillokkende. Da 
sparer man hverken flid eller umag, hverken efter
tanke eller leksikon. Jo flere vanskeligheder, desto 
større bliver lysten. Den, som skrækkes af, at en 
ting er tung, og taber modet, når han skal til at 
bryde hovedet, den er en stymper og en usselryg 
og duer ikke til andet end at være hønsedreng eller 
plovkører. Men hvem der vil frem til ære og 

10»
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anseelse i verden, må stræbe og arbejde i sin ung
dom og være altid munter og ufortrøden til sin 
gerning. —------- Beflit Dig på dyd og artighed
frem for alt andet, og stræb, at Du i alt kan tækkes 
både Gud og menneskene. Du har intet andet end 
Din egen opførsel at stole på til Din lykke, men 
den er og langt sikrere gods end pengehobe, som 
vi så tit have set at forsvinde. Kundskab og ret
skaffenhed forsvinder aldrig.« — — --

»Farum, 7de august 1789.

— — — »Den ulykke, Du har haft med Din 
forlorne strømpe, er ikke så slem, som den kunde 
have været. End om Du havde tabt Dine bukser? 
Imidlertid kan Du til en anden gang lære forsigtig
hed, og jeg skal nok afgøre den sag med din moder 
og skaffe Dig et par ny strømper igen, når jeg kom
mer ind. Der kunde ellers let have blevet kærlighed 
uden strømper, hvis Dine kammerater ej havde været 
tjenstagtige. — — — I anledning af Dit sidste 
brev faldt mig på vejen en anmærkning ind, som 
jeg herved må meddele Dig til Din behagelige efter
retning. Jeg tror, Din skriverhånd vilde vinde over
måde meget, dersom Du vænte Dig til at skrive 
lidt større stil, end Du plejer. Den ser overalt bedre 
ud, hvor Du skriver stort, end hvor det står småt 
og gnidret.------------ Bajan*) lader Dig hilse, han
bliver tykkere dag for dag og leger med sine katte 
og grise, alt hvad han kan.« — — —

Kampmanns hund.
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Følgende fingerede brev fra Storm til Poul Rasmussen 
<er det næste i rækken:

»Farum, iste september 1789.

»Højstærede

kære ven!

De vil falde i forundring, når De ser, fra hvem 
dette brev kommer, og tilstår, at Deres korrespond
ent er ingen almindelig person. Det besynderlige 
venskab, jeg bær for Dem, og min længsel efter at 
erfare, hvorledes De lever, er årsagen til, at jeg har 
ladet dette skrive. Jeg siger, ladet det skrive, da 
jeg ikke er så lykkelig selv at kunne bringe mine 
tanker på papiret, men må dertil bruge andres hjælp. 
I min ungdom, da jeg burde have lært noget, blev 
jeg forsømt, og man sørgede mere for at få min 
krop trind og lasket end for at dyrke mine sjæle
evner. Dog, hvor mange tusinde mennesker gives 
der ikke, som ej kunne skrive, og denne art tror 
sig dog ophojet over os andre dyr. Jeg kan ikke 
nægte, at jeg jo selv spildte min bedste tid med 
leg og fjas, snart med grise, snart med katte, snart 
med små drenge, snart med lam; men, des værre, 
nu står det ikke til at ændre. Benyt De Dem, kære 
ven, bedre af Deres skønne år og af den lejlighed, 
man siger, De skal have til kundskabers erholdelse. 
Der må dog være mange herlige ting at se og høre 
i det store land Kjøbenhavn (som jeg hører, man 
kalder stedet, hvor De opholder Dem). Skade, at det 
ventelig ligger så mange hundrede mile herfra, ellers 
skulde jeg sikkert gøre en tur derhen for at have 
den ære og glæde at slikke Dem.------------ Nyt
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véd jeg ikke, undtagen at min kammerat Grib-an er 
nær ved at miste sine øren, som fluerne ville æde 
op. Jeg venter et par ord ved lejlighed til gensvar; 
skulde det behage Dem at skrive mig til igen, kunde 
det bedst adresseres til en vis hr. Storm, som op
holder sig her i huset. Om De endog vilde komme 
lidt tysk eller fransk deriblandt, så hjælper han mig 
nok til at oversætte det. Her er for nærværende 
tid hjærtelig langsomt. Lad det ikke vare over 3 
til 4 uger, inden jeg har den ære at se Dem. Imid
lertid anbefaler jeg mig i Deres vedvarende yndest 
og forbliver

højstærede

kære ven!

Deres

oprigtig forbundne hund 
og tro tjener

Bajan.«

»Farum, nte september 1789.

— — — »Jeg har nu i nogen tid været brav 
og sovet som en tærsker om nætterne. — Igår 
fulgte jeg plov med Din broder Nils over to timer. 
Du var ikke udelukt af vor samtale. — — — Gæm 
det sidste Demosthenes-hoved, til jeg kommer ind. 
Hr. Kampmann forærer Dig en Telemaque, som Du 
selv kan hente, om Du har lyst.-----------Hosfølgende
pakke og brev til boghandler Proft på børsen må 
Du aflevere uden ringeste ophold. (Det er den sidste
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pladsen. Man ser glasdøren, som går ind til hans 
kontor, i enden af gangen.)«------------

»Kjøbenhavn, 30te juli 1791.

— — — »Lad det nu kun være din hovedsag 
og fornemste beskæftigelse at reparere Din helsen 
og sørge for den fysiske del af Dig, den intellektu
elle skal vi altid siden få fat på. — Jeg er selv kun 
svag i denne tid, som jeg næsten altid er om som
meren, og jeg føler grandt, at det går ned ad bakke 
med mig. Jansen er meget syg; han var her i 
søndags og fortalte mig, at hans forældre skulde 
have fremmede til middag og aften. Måske han 
ved denne lejlighed har begået nogen uorden, ti 
mandag morgen kom her bud, at han var meget 
slet. Siden har jeg ikke selv været så vel, at jeg 
har kunnet se til ham, men jeg skal endnu i dag 
sende Johnsen did. Nu i dette öjeblik sendte jeg 
Johnsen, og han kan måske komme tilbage, inden 
jeg slutter, så at Du kan få efterretning om Din ven 
men dette selvsamme brev. — Justitsråd Wester- 
manns sønner ere rigtig udmeldte af skolen og toge 
med nogen bevægelse afsked. De skulle gå til et 
sted i Skotland, ikke ret langt fra Aberdeen, som 
hedder Fores, hvor der bor en skoleholder, der 
tager folkes børn i pension for 10 Lst. par tete, og 
lærer dem at læse, skrive og regne. I det mindre 
tror faderen at kunne have dem begge der for 120 
rdl. årlig. Han kender ellers ikke en sjæl i den 
egn, men vover på hørensagen at sende 2 børn slig
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en vej. — Mon der skulde være bedre end her? 
sagde jeg. — De lære dog i det mindste engelsk, 
svarede han. — Og glemme dansk den smule, de 
vide. — Hvorledes vil De få authentiqve efterret
ninger om deres tilstand, da de endnu ikke kunne 
skrive noget, som ligner et brev? — Man kan dog 
forsøge det et års tid. — For mig gerne. Jeg skal 
ikke længes efter dem.

På onsdag sidder undervisningskommissionen. 
Jürgen*) vil da få sin næse og måske et par til. — 
Hvor gerne vilde jeg ikke have Dig her £ time 
blot; jeg har et fad herlige kirsebær, som én har 
sendt mig, og jeg er bange, de blive fordærvede, 
da jeg ikke selv kan spise dem. Her er jo lieb
havere nok, vil Du sige, men jeg har ikke nok til 
at fornöje dem alle, og at pille en eller to ud, 
vilde lade så partiskt.

Nu har jeg fået bud fra Jansen, at den unge 
herre befinder sig i bedring, så at han engang i til
kommende uge troer at kunne komme i skole.----------

Af mytologien foredrog jeg i tirsdags det øvrige 
om Hermes eller Mercurius, som bestod i beskriv
elsen over de såkaldte Hermesser eller billedstøtter, 
hvoraf det øverste er en divinitets ansigt og bryst 
og det nederste en spidsagtig sten, hvoraf nogle 
forestillede en sammensætning af Mercurius og en 
anden Gud.------------ Hermaphroditos historie, som

*) d. e. den berømte spektakelmager Jürgensen (søn af en hof
urmager Jürgensen, der var medlem af selskabet. Øhlenschlæger 
fortæller adskillige skolehistorier om denne drengs uvornhed. 
Faderen måtte omsider tage ham ud af skolen. Han gjorde sig 
som voksen berømmelig, da han udnævnte sig selv til »konge 
på Island«.
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var Mercurii og Veneris søn kom jeg til. Han blev 
af guderne i et bad sammenstøbt med nymphen 
Salmacis, som elskede ham, og blev derved en per
son af begge køn, af det slags man kalder tvetuller 
eller Hermaphroditer. Alt dette skal jeg siden nærm
ere fortælle Dig.«------------

»Kjøbenhavn, den 5 te august 1791.

— — — »Eksamen begynder mandagen den 
15de hujus, da måtte Du dog vel være kølhalet, kal- 
faltret, skrabet og ren, tænker jeg. — Jansen er 
efter en uges hjæmmeværende kommet i skolen igen. 
Han havde forkølet sig af at drikke hastig og koldt 
oven på stærk hede, og det var en lykke, han slap 
med livet. Ofte lægger dette slags forseelser grund
volden til en ulægelig svindsot hos unge mennesker. 
Derfor er det, jeg er så bange for jeres vandslugen 
i skolen, når I ere hede af at have leget»

Undervisningskommissionen sad in pleno corpore 
i onsdags aftes og uddelte et par anselige næser, 
nemlig en til vor ven Jürgen og en til Haste*), som 
tillige blev degraderet til den nederste plads i hans 
klasse. — En liden broder af Evers**) blev ved 
samme lejlighed eksamineret og antaget i skolen. 
Han kom i 3die klasse, dog uden bestemt plads, 
førend eksamen er forbi.

*) Rimeligvis en søn af ekvipagemester Haste, som var medlem 
af efterslægtsselskabet.
En kammerråd Evers var medlem af selskabet.
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Vi havde i tirsdags i mythologien Bakkus, denne 
vinens og glædens fader, hvilken alderdommen ikke 
satte skrævs over et vinfad med et par pluskæver, 
som vore kjøbenhavnske vintappere gøre. — Han 
var en hel anden karl, hvis historie næsten er den 
mærkeligste i hele fabellæren. Vi bleve heller ikke 
færdige med ham på én time og blive næppe på 
to endnu, da der tillige er så mangehånde afbild
ninger af ham at se på. Overhovedet har man 
ikke så mange monumenter tilovers af nogen my- 
thologisk person som af Bakkus. På græsk hedder 
han Dionysos. Du skal få Din andel af alle disse 
sager privatim, når Du kommer ind igen.------------
Hils præsten fra Berthelsen*) og bed ham indrette 
sine sager således, at han kan være fri for embeds
forretninger (Tulle kan i alle fald prædike) søndagen 
den 21 de hujus for at møde ved Peblingesøen og 
celebrere Din faders fødselsdag. Glem ikke dette og 
læg ham det ret varmt på hjærte med al den vel
talenhed, Du har lært af Badens grammatik.«----------

»Kjøbenhavn, ijde august 1791.

------------ »Jeg lovede Dig, da Du sidst var her
inde, at konsulere min medikus angående Din svag
hed, men jeg har endnu ikke kunnet få fat på ham, 
fordi jeg har ikke været i stand til at løbe behørig 
omkring, da jeg denne hele uge har befundet mig 
meget ilde og havde blandt andet en svullen hals»

*) Berthelsen, medlem af selskabet, var bogholder på Manchester
fabriken ved Peblingesøen.
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som på denne årets tid er en farlig sag, der lettelig 
kan hjælpe en af dynen i høvlspånerne. Ikke desto 
mindre har jeg hver dag holdt forelæsning, så godt 
jeg har kunnet, indtil igår, da eksamens-ferierne 
begyndte. I torsdags hk vi ende på den danske 
grammatik og skulle nu tage fat på de praktiske 
øvelser på tavlen. Sturz er udmældt af skolen, dog 
med begæring à mr. le professeur (som hans moder 
altid kalder mig, når hun skriver mig til), at han 
igen måtte fa et nummer, ifald han skulde blive så 
frisk, at han kunde bivåne skolen, hvilket var synd 
at nægte så god en dreng. Jeg var tilfreds med, 
Du var her en times tid for at hjælpe mig af med 
en skål rødgrød, som fru Laub har sendt mig. — 
Jesper Hansens historie har jeg nu fået has på og 
vil begynde at tænke alvorligen på noget nyt for 
teatret, siden dette slags arbejde dog betaler sig 
skikkeligen. —------- Hils hr. Kampmann, at den
coopmanske*) strid ender sig nok med en injurie-

) Den hollandske professor Godso Coopman fra Grønningen 
hørte til det på den tid overvundne oraniske parti. Han var 
professor i ketni. Man tilbød ham en plads ved Kjøbenhavns 
universitet. Han havde spillet en ikke ubetydelig politisk rolle; 
og man havde vel næret det håb, at en mængde rige familier 
af samme politiske parti skulde indvandre med ham og med 
deres kapitaler i Danmark. Regeringens beslutning vakte en 
stor forbitrelse ved universitetet. For det første fandt de lærde 
sig angrebne i deres nationalitet; for det andet var det oraniske 
paiti også betragtet som antiliberalt. Da Coopman kom til 
Kjøbenhavn. lod Abraham Kali trykke en fremstilling af de 
sidste politiske begivenheder i Holland, i hvilken der var heftige 
angreb mod Coopman. Denne anlagde da ganske rigtigt sag 
mod Kali. Da sagen kom for højesteret, vandt den en over
ordentlig deltagelse. Abraham Kali fik en yderst mild dom. 
Henrik Steffens, som overværede forsvaret i højesteret, og som
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proces imellem ham, de tre kapellaner og Abraham 
Kali. Først kommer dog vel endnu lidt uliterarisk 
skænderi. NB. Jeg forudsætter, at hr. Kampmann 
som den, der læser både den berlingske lærde avis 
og kritik og antikritik er au fait af dette hele klam
meri. — Sig præsten ligeledes, at han ventes sikkert 
den 21 de. Den eneste hindring, man vil skænke 
ham er, ifald en syg kalder ham, idet han vil stige 
til vogns, ti et friskt barn — om noget skulde 
falde — kan gerne bie til en anden Gang. Dåben 
løber ikke fra det, og Tulle kan prædike.«-----------

»Kjøbenhavn, 15de august 1791.

------------ »Jeg sidder i eksamensjav op under 
begge ørene og har kun lidt stunder at skrive. 
Dichmann eksaminerer endnu kl. 11 sin historie, 
geografi og religion.«------------

»Kjøbenhavn, 6te september 1791.

------------ »Det er mig såre kært, at Du nu er 
så vel, at Du kan komme igen til skolen.-----------
Dine kammerater længes meget efter Dig og have 
opsat en fugleskyden, som skal holdes med flitsbue 
her i haven, indtil Du kommer og kan tage del deri.

i »hvad jeg oplevede« giver en interessant skildring af dette, 
slutter: »om vi også under forhandlingerne betragtede forfatteren 
(Kali) som en martyr for de nationale og liberale interesser, 
troede vi dog også, at retten selv ved sin milde dom var trådt 
så meget som muligt over på vor side.«
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Jeg har måttet love at tillade dem denne forlystelse 
en søndag eftermiddag. Fuglestangen skal stå midt 
på den grønne runddel og gevinsterne blive fra 4 
sk. til 8 sk. værdi. Til alle disse anstalter bidrager 
enhver interessent 16 sk. — Jeg sendte Knud Hen
riksen engang i sommer nogle af Dine tegninger, 
som han så ofte havde bedet om. Han har i den 
anledning skrevet Dig indesluttede brev til.-----------
Angående vore beskæftigelser her i institutet, da går 
alting ved det gamle. Jeg har endt at læse over 
den danske grammatik og holder 2 gange om ugen 
sprogøvelser på den sorte tavle foruden stileøvelserne 
om lørdagen. I mythologien må jeg sige, jeg har 
knebet lidt for Din skyld, dog ere vi komne lidt 
fremad, og i aften begynde vi at handle om Vesta, 
og ifølge deraf fortæller jeg alt, hvad der kan siges 
om hendes præstinder, de såkaldte vestalske jom
fruer, som er særdeles curieux; men den får ikke 
ende i én time og måske ikke i to. — Du véd vel, 
at Corvinius*) og Tønder*) ere komne i anden 
klasse. De te sig der ret vel. Hr. Spleth er blevet 
ordentlig lærer i 3die klasse, da hr. Bloch ikkun 
kan læse 1 time om dagen herefter, såsom han er 
blevet dekanus på kommunitetet, og må der gøre 
daglig opvartning.------------

Geisler har i disse dage været i en stor kattepine. 
Efterat han en hel formiddag havde tudet over et 
w., som han havde fået, blev han den næste dag 
af hr. Mellerup antegnet for uartig. Hvad det ikke 
var galt før, blev det da. Han kunde ikke skabt

*) Bogholder Corvinius og kommandør i søetaten R. Tønder vare 
begge medlemmer af selskabet for efterslægten.
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sig værre, om han havde fået en god rumpe fuld, 
løvrigt er han en rar dreng og bliver uden tvivl i 
sin tid et af skolens lys.«------------

Den i ovenstående brev omtalte Knud Henriksen 
havde været elev i efterslægtens skole. Efter al sand
synlighed var han den bondesøn, der var den eneste, 
som fulgte selskabets opfordring til gratis at uddanne sig 
i dets skole til skoleholder på landet. Knud Henriksen 
var en lollandsk bondesøn. Han blev en af Storms kær
este elever. I Storms dagbøger kan vi se, at de to kom 
til at stå i en levende brevveksling med hinanden. Knud 
Henriksen døde 1823 som skolelærer i Stokkemarke. 
Han skal have været en meget dygtig lærer og skildres 
som en livfuld, frejdig og trofast, gemytlig karakter. 
Hans hovedhår var sine to alen langt, og det gjorde 
hans kone inderlig ondt, »da denne hårfagerske prydelse 
på den tyranniske modes bud måtte falde for skæbnens 
hvasse saks.« En talrig slægt nedstammer fra ham.

»Kjøbenhavn, 4de april 1792.

------------ »Med min arm er det meget bedre. 
Idag har jeg ikke alene klædet mig selv på, men 
redet, ja krøllet mit hår uden fremmed hjælp. Dog 
koster det nogen möje endnu.------------ Igår aftes
var Bertelsen her med den efterretning, at kongen 
af Sverrig virkelig er død af sit sår. Siden kom Hie
ronymus Laub og fortalte det samme. Altså må 
det vel være et almindeligt bysagn. Men jeg for
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min del suspenderer endnu mit judicium og hverken 
tror eller nægter noget, førend jeg får fuld vished 
om sagen. Jeg har i morges haft bud hos general
auditøren*) for at høre, hvad han vidste; men han 
var udgået, så at jeg endnu i nogle timer må styre 
min nysgerrighed. —------- Det franske dictionnaire
er arriveret, og det iste bind har fået en ny kjole 
af samme toj som det sidste, så at det ser temmelig 
egalt ud. Jeg har og fået, siden Du rejste, et nyt 
stort, italiensk leksikon, som jeg har bestemt også 
i sin tid til Din nytte, tilligemed den bedste gramma
tik, man har i dette sprog. — Mellerup er blevet 
kateket til Holmens kirke og har fået rundt åndeligt 
hår, som det hør og bør for en gejstlig mand; 
men bliver dog ved at være lærer her i skolen. 
Indkomsterne ved hans ny embede ere ikke store, 
kun ioo rdl., men den visse udsigt til god beford
ring er hovedsagen. — Her vaskes og pjaskes over
alt i dag, vinduer, gulve, vægge, borde, alting råbte 
og skreg virkelig efter en renselsesfest. — Seer. 
Rosenstand repeterede blot igår aftes efter aftalen 
for Din skyld og agter dermed at vedblive, til Du 
kommer hjæm igen. Siden holdt vi élocution. Has
lund gav igår første gang et in., som han ved 
tiggen og overhængen lod sig overtale at forandre 
til hvilket kom mig noget underligt for. —
Jeg prøvede igår aftes at spille på klaver, og det 
gik rigtig an.«------- —

9 d. e. Nørregaard, som en tid var meddirektør af efterslægtsselskabet.
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»Kjøbenhavn, nte april 1792.

—------- »Din broder Nils har lovet at hente
mig så betids, at jeg kan spise til middag i Farum. 
Hr. Bennick*) har lovet mig at blive ved skolen, 
medens jeg er borte; altså er der ingen hindring 
fra disse tvende sider. Nu kommer det blot an på 
min helbred og — vejret. Dette bliver en hoved
sag. Har Du allerede set sommerfugle i år, så kan 
jeg lade Dig vide, at jeg har i går plukket blomster 
på marken, det har Du måske ikke. Jeg gik over 
nørrefælled for at se på nogle drengeflokke, der legte 
langbold, og da så jeg adskillige af naturens små 
børn at kige frem af jorden. Siden besøgte jeg 
Bertelsen i hans ny hus og gik ind ad østre port, 
uagtet Bertelsen gerne vilde haft mig til at bie 
om aftenen. Da jeg kom til kongens nytorv og 
så komediehuset åbnet, fik jeg det indfald at gå 
derind og at se et par akter af det snavs, de havde 
fore.------------ Geisler bær sig ikke just så meget
galt ad endda med det latinske, men han mangler 
stundum opmærksomhed og er temmelig sær, så at 
han ikke svarer et ord, når dette lune stikker ham. 
Anden påskedags formiddag havde jeg skændt på 
ham, fordi han ikke havde givet ndje agt; derpå 
eksaminerede jeg videre, men seigneur var og blev 
målløs. Jeg gjorde kort proces og jog ham på 
døren. Han gik langsomt og grædende ud af 
gården og så sig adskillige gange tilbage, om jeg 
ikke vilde kalde ham ind igen. Men jeg var ufor
sonlig. Dagen efter kom herren ganske ydmyg og

*) Købmand N. Bennick var ordentligt medlem af efterslægtssel
skabet og har rimeligvis hørt til de frivillige inspektørers kreds.
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andægtig ind ad døren og nærmede sig med en 
slags tvivlsomhed for at se, om han måtte kysse 
mig. Da dette blev modtaget, og jeg havde sagt 
ham, at han var velkommen, når han kun ikke var 
sær, så var alting glemt; han var munter, kunde 
sine ting og svarede næsten mer end jeg skøttede
om.«------------

Det næste brev i rækken er det første, som har til 
udskrift Poul Edvard Rasmussen; alle de foregående har 
kun: Poul Rasmussen.

»Kjøbenhavn, 18de april 1792.

------------ »Jeg er så forfrossen, at jeg næppe 
kan holde pennen. Kl. ii£ var jeg her i min stue. — 
Uden præstens riding-coat tror jeg, jeg havde sat 
livet til, ti det var et ubeskriveligt slemt vejr, og 
min hat blæste engang af mig, men hovedet blev — 
Gud ske lov — siddende. — Knuds kone har pyntet 
og gjort rent hos mig, så at her aldrig har været 
så pænt. — Gitterværket er kommet i haven om 
det runde blomsterbed. — Jeg har alt efterset pro
tokollerne og linder rigtig nok Jürgen udmærket på 
en hidtil uhørt og original måde, da han i alles 
nærværelse har erklæret for hr. Dichmann, at han 
aldrig læste over på sine sager og brød sig ikke 
om, hvilken karakter han fik. Men han er ikke i 
skole i dag. — Hieronymus Laub fandt jeg ved min 
ankomst at holde inspektion.«------------

Eft.-rslægtsselskabet. 11
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»Kjøbenhavn, 21de april 1792.

Elskeligste, bedste søn!

Uagtet jeg inden kort tid venter den glæde at 
se og tale med Dig personlig, kan jeg dog ikke 
bare mig for at skrive Dig til endnu en gang, før
end Du forlader landet. Du bor bestandig i min 
sjæl, og dens behageligste forretning er at tænke på 
Dig og at have med Dig at bestille. — Først må 
jeg da lade Dig vide, at en proptrækker hedder 
rigtignok på fransk tire-bouchon, som jeg formod
ede. — Dernæst må jeg fortælle Dig, at skuespiller 
Preisler har i mandags i al stilhed forladt staden til
ligemed hans Dulcinea, mademoiselle Fredelund, 
ventelig for at gå til det hamborgske teater. Hans 
bortvandrings historie, efter som Rygtet fortæller, er 
alt for vidtløftig til at finde sted i et brev. Om
stændighederne derved ere mange og mangehånde. 
Det sidste er det bedste, nemlig at han skulde 
have spillet samme aften, som han var rejst om 
morgenen. Ved prøven om formiddagen havde han 
ladet sig undskylde ved en af de andre aktører og 
ladet sige, at rollen var ham fuldkommen bekendt, 
og han nok skulde stå sig. Men tiden kom, at 
herren skulde indfinde sig. Kl. blev 4, 5, 6. Skue
spillet skulde begynde. Ingen Preisler var der. I 
denne forlegenhed måtte en anden tage hans rolle 
og stå i kuliserne og lære sin leetion imellem hver 
scene, hvilket uden tvivl må have frembragt et mor
somt spil. Hans creditorer, som ere mange, have 
nu også fået en særdeles lang og opbyggelig næse.

Jeg sov den første nat efter min hjæmkomst 
ganske fortræffeligen, efter at jeg i klubben havde



i63

varmet min mave med en god bolle punsch. Det 
er dog en ganske egen sag med det tilvante leje og 
bekvemmeligheder, skønt jeg hverken endnu er eller 
i lang tid bliver recolligeret efter min rejses besvær
lighed og den udstandne kulde. Men jeg håber dog, 
om Gud vil, at slippe for at blive syg, som jeg 
havde al årsag at frygte for. — — — Nu har jeg 
da gjort et skema over, hvorledes min søns tid her
efter nyttigst og bedst kunde anvendes, og jeg håber, 
Du vil heri som i alt andet følge Din oprigtigste 
vens og faders vilje i dens hele udstrækning, da Du 
jo er overbevist om, at Din fader intet kan ville, 
uden hvad der tjener til Din fuldkommenhed og 
sande lyksalighed. — NB. medens jeg husker det: 
på søndag vil der atter tavlepenge til i Wærløse 
kirke. Præsten kan sige Dig, hvor mange tavler 
der skal gå; jeg formoder kun én, altså er i sk. 
eller 2 nok. Men når man ikke er belavet derpå, 
kan man og blive forlegen for så lidet. Dette faldt 
mig nu just ind, og jeg så ikke gerne, at just min 
dreng skulde være den eneste, som ikke tog den 
hellige kirkes skik iagt. — Kammerråd Grandjean 
har været her med en søn, som jeg for rum tid 
siden har lovet en plads i skolen. Det var en dejlig 
stærk landsbydreng på 10 år og kommer rimeligvis 
på mandag i tredie klasse. — Jeg fik ellers for et 
ojeblik siden en lojerlig kompliment. Her kom en 
tjener og bad fra sit herskab, at jeg ikke vilde tage 
det ilde op, at deres søn havde fået et sting i siden, så 
han ikke kunde komme i skole. Dette kan man 
kalde at drive artighed til det yderste. — Knudsen*)

f) Skuespiller ved det kongelige teater.
11*
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(faderen i »syngesygen«) besøgte mig igår og for
talte mig en hoben om sin gewesene og nu bort
løbne kollega. — Det banker. — Kom ind! — Véd 
Du, hvem det var? — Netop det samme dyr af en 
tjener, som jeg effen skrev om. Han kom nu for 
atter at bede mig ikke tage det ilde op, at sønnen 
havde fået feberen. Jeg forsikrede ham hellig, at 
jeg ikke blev vred derover, når drengen kun tog 
sig iagt for at forkøle sig, at han snart kunde blive 
rask igen, hvilket den troskyldige sjæl ligeså høj
tidelig lovede mig. — Jiirgen lever i en stor katte
pine og ser med angst det uvejr i møde, som træk
ker op over ham. Lærerne forsikre, at han i disse 
dage er ualmindelig artig, rolig og opmærksom. 
Hvilken herlig sag er det, min Poul, at have en god 
samvittighed! Læg vind herpå, så længe Du lever, 
og Du skal befinde Dig vel i alle livets omstændig
heder. Intet i verden formår at gøre den lykkelig, 
hvis eget hjærte fordømmer ham. Intet uheld kan 
aldeles nedtrykke den, som lever i fred med sig 
selv. Døden selv, denne for enhver uundgåelige 
lod taber sin skræk, når man kan sige til sig selv: 
Du har været en ærlig og brav karl! Du har iagt
taget dine pligter, så godt du har kunnet! Du har 
gjort ret og skæl mod enhver! — Den store Gud 
og fader gøre denne tanke ret levende for Din sjæl, 
så at den ved enhver handling, Du foretager Dig, 
bliver Din regel og rettesnor. Tænk på Din skaber 
i Din ungdom/«
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Da Poul Rasmussen havde gået efterslægtens drenge
skole igennem, læste Edvard Storm selv videre med ham 
og nåede, inden han lukkede sine øjne, at få ham privat 
indskrevet som student. I Storms sidste leveår boede 
Poul hos ham og var ham »til daglig vederkvægelse«. 
Storm beskriver sin plejesøn således: han besidder alle 
forstandens og hjærtets gode egenskaber og har gjort 
ualmindelig fremgang i alle nyttige kundskaber, så at 
der gives kun få unge mennesker, endog af den hdjeste 
stand, som kunne lignes med ham. Han er nu student, 
men jeg vedbliver daglig at undervise ham, så ofte tiden 
tillader det. Han læser fransk og tysk som sit moders
mål og taler disse sprog, særdeles fransk, med megen 
færdighed. På nærværende tid har han også undervis
ning i det engelske og i at spille på klaver, hvortil jeg 
holder en mester for ham. Den meste tid af dagen er 
han nede hos mig, vi spise og drikke sammen, og han 
lærer således uformærket ved omgang og samtale meget 
i allehånde fag, så vel af videnskaberne, som hvad der 
hører til det daglige liv«. — Denne udtalelse er fra et 
brev et par måneder før Storms død.

To år før sin død havde Storm indsat Poul Ras
mussen til sin universalarving. Det var ved samme lej
lighed, han lod ham medoptage fornavnet Edvard i sit 
navn. Hin Storms »disposition« er udfærdiget den 12te 
april 1792 og lød:

»Jeg undertegnede, Edvard Storm, gør herved vitter
ligt: at, da den formue, jeg besidder og rimeligvis kan 
tænke at efterlade mig, er af så liden betydenhed, at 
mine retmæssige arvinger, når den efter loven skulde 
deles imellem dem, ikke deraf kunde vente nogen syn
derlig nytte for enhver især, så har jeg besluttet at dis
ponere over mit ringe efterladenskab på en anden måde,
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og til den ende forfattet mit testament og sidste vilje 
således som følger:

1) Jeg indsætter Poul Rasmussen, afg. bonde Rasmus 
Nielsens søn fra Farum her i Sjælland, til min eneste 
universalarving således, at når min lovlige gæld fradrages, 
om der ved min dødelige afgang skulde eksistere nogen, 
modtager han og beholder til arv og ejendom, alt hvad 
jeg efterlader mig, af hvad navn nævnes kan, det mindste 
med det største* uden at skifte eller dele med nogen, 
hvem det end måtte være.

2) På det bekostningerne ved min jordefærd ikke skulle 
opsluge for meget af, hvad jeg har tiltænkt forbemeldte 
Poul Rasmussen til langt nyttigere brug, nemlig til hans 
velfærds og studeringers fremme, så anordner jeg: at jeg 
ikke alene vil begraves på de fattiges kirkegård, men 
endog dette med den yderste sparsommelighed, som 
nogen sinde kan udfindes eller bruges.«

Som vidner undertegnede generalauditør Nørregård 
og kateket Mellerup denne disposition, som blev konfir
meret af kongen 1794. Nettoudbyttet af Storms bo blev 
577 rdl. 5 mark I2| sk., hvilken sum altså tilfaldt Poul 
Rasmussen og var en god hjælp for ham til at kunne 
fuldende sine studeringer. 1801 tog han latinsk juridisk 
eksamen med bedste karakter, blev året efter auditør ved 
søetaten; men da han 1807 under hovedstadens bom
bardement blev såret i benet af et bombestykke, måtte 
han formedelst svagelighed tage sin afsked 1809. Poul 
Rasmussen tog nu sit ophold på landet, hvor han et 
par år efter komponerede sin smukke folkemelodi til 
»Danmark, dejligst vang og vænge«. I forening med 
Rasmus Nyrup udgav han: »udvalg af danske viser fra 
midten af 16de århundrede til henimod midten af det 
18de med melodier«. — Endvidere blev han den første.
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der i det mindste i vort fædreland behandlede stenografien 
(»dansk kortskrivning« 1812). I Farum havde han sin 
beskedne bolig fra 1813 til sin død 18de juli 1860.

Poul Rasmussen var altså en plejesøn, som Edvard 
Storm nok med rette kunde være stolt af, og som viste 
sig i nært åndeligt slægtskab med sin plejefader. Medens 
denne nemlig blev genopvækkeren i nytiden af den historiske 
kæmpevise gennem sin vise om hr. Sinklar, så blev hin 
genopvækkeren af kæmpevisens melodi gennem sin tone 
til »Danmark, dejligst vang og vænge«, der vil bevare 
Poul Edvard Rasmussens navn i kærligt minde, så længe 
der er dansk folkesang til.

I året 1790 blev Edvard Storms knapt tilmålte fritid 
fra skolegerningen yderligere taget i brug. Biskop Balle 
havde nemlig den 20de november 1790 foranlediget en 
kancelliskrivelse, hvorved det overdroges ham at foran
stalte »en samling af åndelige sange, som kunde være 
fattelige for almuen og i særdeleshed tjene til brug på 
landet«. Balle begyndte i stilhed at forberede dette værk 
ved at indbyde nogle enkelte af tidens mest ansete skrib
enter til at træde sammen i en salmekommission. Man 
har i almindelighed antaget, at de først indbudne var 
følgende fem: Ove Malling, Abrahamson, Rahbek, H. 
V. Riber og Edvard Storm. Men af biskop Balles ind
bydelse til Storm, som er opbevaret i de stormske papirer, 
ses det, at tallet på dem, Balle allerførst samlede i stilhed 
om denne sag, var fire, og at kun Storm og Riber vare 
iblandt disse. Biskop Balles brev har til udskrift: »Velædle 
hojlærde hr. Storm, direktør for efterslægts-selskabet«. 
Det lyder:

»Pro memoria.
Ved en skrivelse fra det kgl. danske kancelli 

under 20de november sidstafvigte er mig givet
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forhåbning om, at en bedre og for landalmuen mere 
passende salmebog kan med tiden vel blive antaget, 
dersom jeg kunde foranstalte en samling af ånderige 
sange til sådant brug, hvilken dog om et par års 
tid måtte være tilendebragt.

Deres velædelhed tillader, at jeg ved dette vigtige 
arbejde ærbødigst udbeder mig Deres frugtbare med
virkning og gode vejledelse. Hav den godhed for 
Guds æres skyld og med hensigt til medbrødres 
opbyggelse at være anfører, styrer og ledsager for 
mine medarbejdere og mig på denne bane. Selv 
kan jeg ikkun modtage og samle bidrag. Men 
Deres velædelheds grundige indsigt, smag og rede
lighed er uundværlig for medarbejderne og mig til 
at ordne, vælge, forbedre et samlet bidrag. Und
seelse forbyder mig at besvære Dem selv med egen 
bidrag, så gerne jeg ellers ønskede, at samlingen 
måtte derved især beprydes. Men råd og vejledelse 
og forbedring i det hele er af lige stor vigtighed. 
Jeg haver indbudt hr. Riber og hr. mag. Plum*) og 
hr. Hjorth**) til at levere bidrag. På søndag efter
middag kl. 9 samles de hos mig, da jeg meget ønsk
ede, at Deres velædelhed vilde beære os med Deres 
nærværelse. De kunde da overlægge, om ikke flere 
bør indbydes, og efter hvilken plan arbejdet skal 
foretages. Men alt må bevares under hellig tavshed,

•) Frederik Plum ordineredes 1811 af Balle til biskop over Fyns 
stift.

♦*) Viktor Christian Hjorth havde på Balles opfordring 1790 udgivet 
sine »forsøg til åndelige sange«, der modtoges med almindeligt 
bifald. Han ordineredes 1811 af Balle til biskop over Ribe 
stift.
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da ellers kabalen straks er færdig at forstyrre vort 
værk*)

Kjøbenhavn, den 22de november 1790.

Nic. Edinger Balle.«

Ved dette første møde er man da vistnok bleven 
enige om at indbyde Ove Malling, Abrahamson og Rah- 
bek som deltagere i salmekommissionen. Møderne holdtes 
i bispegården hver søndag efter aftensang, når biskopen 
ikke var på visitats, og varede sædvanlig 3 å 4 timer. 
I disse drøftedes da i fællesskab de omarbejdelser, med
lemmerne i ugens løb havde foretaget, og de fleste stem
mer galdt. Efter biskop Balles brev at dømme må Edvard 
Storm have været »anfører og styrer« i denne kommission. 
Da Balle hverken havde eller tiltroede sig at have digter
talent, tog han ingen del i omarbejdelsen af de gamle 
salmer, end sige i udarbejdelsen af de ny; men han førte 
kommissionens protokol og bedømte i forening med de 
øvrige, hvad der af dem medbragtes eller af andre ind- 
sendtes til kommissionen.

At Storm var en del optaget af dette ekstra arbejde 
indlyser af et par bemærkninger i hans breve til Poul 
Rasmussen. Den 5te august 1791 skriver han: »Dersom 
den salmebogs kommission ikke var, skulde jeg måske 
på søndag førstkommende have gjort en liden tur til 
Farum; men jeg kan ikke ret vel forsømme at møde«. 
Og den 11te april 1792 skriver han: »Anden påskedag, 
medens hele verden spaserede i kongens have og på volden 
i det dejlige vejr, sad jeg fra kl. 5 til 8£ hos biskopen, 
indsvøbt i en hellig tåge al tobaksrøg og gjorde salmer. 
Jeg ekscuserede mig for næste søndag«.

') jvf. Minerva for januar 1791 pag. 156.
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Storm oplevede kun at se det første prøvehæfte ud
komme 1793, »evangelisk kristelig salmebog, samlet af 
et selskab, og udgivet som et forsøg ved N. E. Balle«. 
Det var kommen istand efter 76 møder. Da andet hæfte 
1795 fulgte på, var Storm død. Men i forerindringen 
til dette har Balle helliget ham et lille mindeord, hvori 
det hedder: »Vor salmeselskab føler især sit smertelige 
tab med længsel og bedrøvelse; imidlertid indbefatter 
endnu dette hefte de skønneste prøver af hans lykkelige 
flid; den var utrættelig, den var ham inderlig kær, den 
var rig og frugtbringende, næsten til sidste åndedræt. Det 
overgår mine kræfter at skildre hans digtertalent, men 
dette véd jeg, at der hersker i hans salmer en fortrøst
ning til Gud og en hjærtelighed, som kan udpresse stille 
tårer i ensom andagt«.

I den evangeliske salmebog ere nr. 117, 126, 127, 
209, 210, 252, 282, 306, 458 og 507 af eller efter 
Storm.

Den 6te januar 1790 fik Storm tilligemed Kjerulf og 
Riber fra »kommissionen angående det almindelige skole
væsen i Danmark« (Schimmelmann, C. Reventlow, C. 
Brandt, Balle, Bastholm, Trant og Sevel) følgende:

»Pro memoria.

For så vidt muligt at kunne i følge af hans 
majestæts allernådigste befaling befordre det alminde
lige skolevæsens forbedring i Danmark har kommis
sionen fundet fornødent, at til brug for landsbyskol
erne måtte forfattes et kort og tydeligt udtog af 
historien og geografien, fornemmeligen fædrelandets.

Kommissionen håber og er forvisset om, at de 
herrer ville gøre sig en fornøjelse af med Deres be
kendte indsigter i disse videnskaber at bidrage til
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land-almuens oplysning. I denne anledning skulde 
man altså anmode Dennem, at ville behageligen på
tage sig samlede at udarbejde et udtog af fædrene
landets historie, som i muligste korthed måtte ind
befatte fædrenelandets mærkværdigste tildragelser og 
tillige korteligen berøre dets navnkundige store mænd 
samt forfædrenes bedrifter uden for riget, og der
næst et udtog af den almindelige geografi, hvori 
alene de stæder måtte anføres, som enten ere regent
ernes residenser eller i andre henseender mærkværdige, 
såsom formedelst handel og sejlads, manufakturer, 
naturprodukter og deslige.

Dog måtte geografien over Danmark og Norge 
være meget fuldstændigere end de andre rigers. Det 
overlades iøvrigt til de herrer selv med hinanden at 
bestemme, hvorledes dette udtog bekvemmeligst vil 
være at indrette efter sin hensigt, dog ønsker man, 
at samme kunde indskrænkes i henseende til fædrene
landets historie, om muligt, til 2de ark, og i hen
seende til geografien til omtrent 3 eller 4 ark.« 
Som en frugt af denne opfordring kunne vi betragte 

den kortfattede jordbeskrivelse for almuen, som Edvard 
Storm kort efter udgav, og i hvilken han lægger vægt på 
den mundtlige undervisning.

Edvard Storm havde i 1790 skrevet et 5 akts skue
spil, »Erast«, som blev antaget til opførelse af det konge
lige teater. Øhlenschlæger siger med rette om »Erast«, 
at det var et mådeligt stykke, men når han fdjer til, at 
det mishagede alle, er dette kun til en vis grad sandt. 
Det gav tvertimod anledning til, at mange af beundrerne af 
Storms danske digtekunst viste ham deres hyldest. Hono
raret for »Erast« bestod i den tredie spilleaftens indtægt 
og så en fribillet i parterret, gældende for ét år.
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Den tredie opførelse af Storms ny skuespil var be
stemt til den 4de april 1791. Følgende opfordring*) 
blev da forinden trykt og udsendt til Storms mange 
venner:

»Fædrenelandet, det er alle skønsomme, kyndige 
og upartiske Danske og Norske, erkender uimodsagt 
og uimodsigeligen i

Edvard Storm

en hojligen hæderfuld og hojligen fortjent mand i 
vor literatur, som den ældste så og afgjort en af de 
ypperste blandt de nulevende danske og norske digtere. 
Ved ham, fuldt så meget som ved nogen anden, er den 
revolution i vort sprogs digtekunst virket, efter hvilken 
der i dette kulturens fag tilkommer os hæder ved siden 
af enhver anden af Evropas slebneste nationer. Han 
har i næsten alle digtekunstens slags givet ypperlige, 
mer eller mindre fuldkomne arbejder. Han er efter 
Holberg den første, der har givet os et skønt episk 
komisk digt. En samling af poetiske fortællinger, 
der i ypperlighed og størrelse kan sættes over hans, 
have hidtil vel få nationer at fremvise. Vor literatur 
er og virkeligen beriget ved hans filosofiske lære
digte, lige som og ved hans talrige lyriske mindre 
arbejder. Man erindre, at det er religionen, sæders 
dannelse, nationalånds opvækkelse eller forædling, 
der især altid har været hans arbejders hensigt, og 
at han har nået den. Ældre end de fleste af vore 
andre nu levende digtere, der have frembragt noget 
værk af betydenhed, er han, i det mindste tildels,

Denne er formodentlig det i G. K. Høsts »politik og historie«, 
5te bind, 4de hæfte, pag. 252, 1821, såkaldte »tiggerbrev«.
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at anse som disses lærer og deres arbejder derved på 
en måde som hans. Hans hæder som skribent, 
som mand og som borger er ubesmittet og ren. 
Som mand af talent, dyd og lærdom har han virket 
idel godt. Fædrenelandets måske mønsterværdigste 
skoleinstitut, altså og dets afledninger, skylder det 
for det allermeste hans utrættelige og uegennyttige 
flid derved.

En lejlighed, hvorved fædrelandet ved en nogen
lunde talrig mængde af dets borgere på en gang 
kan vise en sådan mand den taknemlige højagtelse, 
det skylder ham, er sjælden. Den er forhånden.

• Formodentligen bliver mandagen den 4de april 
det af ham forfattede skuespil, Er ast, opført på den 
danske skueplads til hans fordel. Just at dette skue
spil ikke er et af hans ypperste værker, skønt det 
ej mangler sandt og virkeligt værd, gør, at den 
hæder, der måtte vises ham, den gang det opføres 
for ham, ej bliver at anse som belønning for dette 
enkelte arbejde og erkendtlighed for denne ene aftens 
fornøjelse, men meget mere som taknemligheds be
vidnelse for det meget og vigtige, hvorfor fædrene
landet skylder ham sin erkendtlighed uden hensyn 
til dette skuespil, der kun giver lejlighed til, at denne 
erkendtlighed offentligen kan ytres.

Mænd, der gøre sig en ære af hr. Storms ven
skab, ere derfor bievne enige om, herved at indbyde 
så mange medborgere, som dertil ville samle sig, til 
at møde i skuespilhuset mandagen den 4de april eller 
hvilken anden dag, skuespillet »Erast« bliver opført 
for ham, for da, efter at skuespillet med ballet og 
alt er forbi (ved hvilket alt enhver ytrer sig, som 
han efter sin individuelle følelse finder det at fortjene)
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til slutningen at tilkendegive, ej dette enkelte stykkes 
forfatter, men den episke, fortællende didaktiske, lyriske 
digter, Edvard Storm, offentlig taknemlighed og 
bifald.

De, som behage herpå at tegne deres navne, 
vilde derved tegne, hvad de overlevere til foreviseren 
som betaling for indgangssedlen. Denne betalings
pris vilde enhver indrette efter sin lyst og evne, da 
et tilstrækkeligt antal tilstedeværende og deltagende 
er hovedhensigten, skønt at man og ønskede, at et 
anstændigt beløb for aftenen i det hele kunde sam
les. Man håber altså, at ingen undslår sig for at 
undertegne, skønt han ikke kunde eller vilde anvende 
mere derpå end ellers indgangsprisen er.

Kjøbenhavn, den 28de martii 1791.

P. F. Suhm. Malling. Tønder Lund. Pram. 
O. R. Sehestedt. Colbjørnsen. J. E. Colbjørnsen. 

Reiersen. Thårup. Tode. P. A. Heiberg.
J. Wadum. L. Nørregård. OJufsen.

K. L. Rahbek. Baggesen.«

På det opbevarede trykte eksemplar af denne op
fordring står konferensråd Fabritius de Tengnagel som 
indsamler. Der findes på hans liste 14 subskribenter, 
hver på en parket-billet til 5 rdl. (den kostede ellers kun 
7 à 6 mark). Øverst blandt disse subskribenter står 
kammerherre Suhm. På en anden indsamlingsliste, under
skreven Gorm, er der indkommen 39 rdl. 2 mark 8 sk., 
deri Thomas Thårup for en parterre-billet 1 rdl. (den 
kostede ellers kun 2 mark). —

Vi vender nu tilbage til Edvard Storms betydning 
for efterslægtens drengeskole. Han fik nemlig endnu 
en fjerde plejesøn inden sin død, hvis navn skulde komme
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til langt at overstråle navnene på hele den børneflok, 
som han hidtil havde været plejefader for. Denne var 
Adam Øhlenschlæger.

Edvard Storm »traf« en gang lykkeligvis i Frederiks
berg have den lange, opløbne dreng, som drev løs og 
ledig omkring uden endnu at have lært noget ordentligt. 
Dette møde fandt sted i 1791, tre år før Storms død. 
Øhlenschlæger var den gang fyldt tolv år. Storm gav 
sig i samtale med ham og fandt behag i den. kjønne 
dreng med det åbne ansigt og det ravnsorte fyldige hår. 
Til gengæld vandt Storm da også drengens hele hjærte 
ved det iørste besøg, som han aflagde hos hans forældre, 
der den gang sad i små fattige kår. . Øhlenschlæger har 
ved den lejlighed med få strøg tegnet os følgende lille 
billede af Edvard Storm: »Det var en lille mand i en 
lyseblå kjole, med en bredskygget, rund hat; håret holdt 
han tilbage med en krumkam lige som Evald på portrætet. 
De store blå øjne strålede kraft og lune.« Betegnende 
for Storms jævne, djærve personlighed er et lille træk 
fra hans første besøg i Øhlenschlægers forældres hus. 
Da han fandt Øhlenschlægers moder ved spinderokken, 
roste han hendes flid og fortalte på sin lunefulde måde 
straks om en fornem frøken, han en gang havde truffet 
ude på landet, der havde set en rok og spurgt ham, 
hvad det var for en tingest; hvorpå Storm havde svaret: 
»det er et stegespid, min nådige«.

løvrigt var der en murmester Lange, officer ved det 
borgerlige artilleri, som en tid iforvejen havde fået murer
arbejdet på Frederiksberg slot og derved var kommet i 
venligt forhold til Øhlenschlægers forældre cg havde 
fattet godhed for drengen. Muligt denne mand er den 
samme som den kaptajn Fil. Lange, der sad i udvalget 
for efterslægtsselskabets gårdkøb. I hvert fald var det
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paa murmester Langes opfordring, at Storm skaffede den 
forsømte Adam en friplads i efterslægtens skole.

Drengen kom i kost hos en pakhusforvalter inde i 
byen, men måtte bie til forårseksamen 1792 var forbi, 
inden han kunde blive optaget i skolen. I denne vente
tid lod Storm Øhlenschlæger komme til sig i »sit nyde
lige værelse med det lille sovekammer foran«. Her så 
Øhlenschlæger drengene lege i haven og glædede sig 
meget til at komme i en skole, hvor også leg og løben 
omkring på en måde hørte med til undervisningen. 
Storm lærte ham geografi. Da de havde gennemgået 
Danmark, og Storm fremtog Norges kort, sagde han 
med sin besynderlig hjærtegribende stemme: »Nu komme 
vi til mit fædreland, mit barn!« —

Ved denne private forberedelse lærte Adam Øhlen
schlæger så meget, at han straks kunde komme i tredie 
klasse. Måske Storm også fandt ham ior stor og for 
gammel til at sættes blandt småpogerne. Allerede i 
tredie klasse ragede han frem som en vaderise. Alle 
sine kammerater opregner Øhlenschlæger os. De vare: 
Bille (senere chargé d’affaires i Nordamerika); Holsten 
(kaptajn i søetaten, døde i Afrika); TSLestved; Haste (siden 
søkaptajn); Evers (afdøde etatsråd); Johannsen (broder til 
konferentsråd, amtmand Johannsen i Haderslev); Geisler; 
Appelby (hans fader ejede den store rebslagerbane på 
Kristianshavn); Thomsen (søn af urtekræmmeren i store 
Kongensgade); Proft (søn af boghandleren på børsen); 
Caspersen (hans fader var ankersmed på Kristianshavn^ 
som han selv blev); Schneider (hans fader var etatsråd 
og ejede Svaneholm på Gamlekongevej, hvor siden Horne- 
mans boede); Schnabel (hans fader var hofviolan); Øhlen
schlæger; Schwar^*) og Grandjean.

*) Schwarz døde som oberstløjtnant og postmester.
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På grund af sin afstikkende klædedragt måtte Adam 
Øhlenschlæger døje adskillige øgenavne og skældsord i 
kammeraternes kreds. Først ’ kaldte man ham kusken, 
fordi han gik i en grov, mørkegrøn frakke, med de 
sorte hår ned ad nakken. Men værre gik det, da han 
på grund af sin faders knappe kår en tid lang måtte gå 
i kronprinsens hdjrøde vendte kjole, i kongens stive støv
ler og i et par grønne bukser, man havde syet ham 
af et kasseret billardklæde. Denne besynderlige klæde
dragt hidsede kammeraterne til forskellige spotterier. Men 
den stærke, lange dreng værgede sig fra sin side med 
næverne, så godt han kunde. Man klagede da over ham 
for Edvard Storm. Men i tillid til det fromme gemyt, 
han troede at have sporet hos drengen, svarede han dem 
barsk: »det er løgn!« Øhlenschlæger rødmede; ti han 
vidste, det var alt for sandt. Endelig fik Storm en dag 
en anden tro i hænderne, da han så Adam med en stor 
dreng i en hdjere k’asse, der hed Koch. hvorledes de 
stod i haven med hænderne i håret på hinanden. Just 
midt under slaget rettedes Øhlenschlægers øjne under hans 
venstre arm hen imod Storms vindue, og da han nu 
blev ham var der som en rolig tilskuer med de store, 
tindrende øjne, kunde han ikke røre en hånd mere. Han 
fik en »klamamus« i sin karakterbog og var så ulykkelig 
at tabe den, men dog tillige så lykkelig, at hans fader 
først så den og tegnede sit navn deri. Nødigst af alt 
vilde han og have haft, at Storm skulde mistænke ham 
for uredelighed. Han slap da også med en anmærkning 
i den ny karakterbog, »at han skulde passe bedre på 
den.«

Der findes endnu to af Øhlenschlægers karakter
bøger fra »efterslægten«. De se ud som skudsmålsbøger, 
ere små og i gule, prikkede papbind. De indledes med 

Nygård: Efterslægtsselskabet. 12
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nogle trykte forholdsregler, som f. eks., at eleverne 
»ikke må komme for silde, hvorved tiden unyttigt spildes 
og deres andel i undervisningen tabes«. — »At de altid 
komme renligen klædte og vel kæmmede behøver næppe 
at erindres«. Slutningsparagrafen lyder således: »Endelig 
ombedes forældrene at holde over, at deres børn ikke 
alene hjæmme igentage, hvad de have lært i skolen, men 
efterhånden vænnes til selv at holde en art af dagbog 
derover, hvilket mere end man skulde tro, vil bidrage 
til at øve deres forstand og give dem smag på orden 
og forretninger«. — Den første af karakterbøgerne be
gynder den 16de september 1793. Følgende bemærk
ning, skrevet med Storms hånd, står foran i den: »Da 
Øhlenschlæger efter foregivende har tabt sin karakterbog, 
NB. efter at den var hans fader forevist og af ham på
tegnet for afvigte uge, så gives ham herved en ny bog 
med advarsel at passe bedre på den«. — Af »anmærk
ninger« har han kun et par. Den 24de oktober 1793 
står der: »gjort imellem timerne en uanstændig allarm i 
stuen«. Den 18de avgust 1794 er han »anmærket for 
at have jævnligen afbrudt læsningen med uvedkommende 
snak, som han nok i fremtiden vil vogte sig for«. Under
tiden kommer han for sent, en gang er han fire for
middage borte i en uge og ikke sjældent er han »fra
værende«, altid på sin egen, forældrenes og Sofies fød
selsdage, og undertiden også dagen efter. Også dagen 
efter Storms dødsdag var han borte fra skolen. Der 
findes kun ét mådelig i karakterbøgerne. Det er for 
fransk, hvor han også hyppigt får nogenledes, hvilken 
karakter efter en forklaring foran i bogen tilkendegiver, 
»at eleven vel i noget, men ikke i alt har gjort, hvad 
han burde«, medens mådelig vil sige, at »hans uflid har 
været mærkelig, så han kun har præsteret lidt af, hvad
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han var pligtig«. — Hans bedste fag var tysk, tegning, 
skrivning og dansk stil. Hans tyske lærer giver ham 
som oftest udmærket godt med to streger under og til
føjer undertiden »særdeles ros«, og et sted tilfojes der 
»for færdighed og nøjagtighed«. Den samme bemærk
ning får han i tegning og desuden altid »udmærket godt« 
med to streger under; denne karakter vil sige, at han 
»i flid, færdighed og eftertanke har overgået de andre
børn i samme fag, time og klasse«. Øhlenschlægers 
håndskrift skaffede ham også gennemgående ug. i skriv
ning; og med få variationer bemærker Edvard Storm hver 
uge, at »Øhlenschlæger har opvist en overordentlig smuk 
og rosværdig dansk stil«. Dichmann gav ham et par 
gange ug. imod sædvane, da ingen ellers fik denne ka
rakter; men forresten har han ofte kun godt i historie. 
Dog har både Dichmann og Svendsen, hvilken sidste for
uden i tysk også underviste i fysik, undertiden gjort en 
særlig bemærkning om hans store opmærksomhed. — I 
det hele er Øhlenschlægers fremgang og flid kendelig, 
indtil han i første klasse altid er nr. i; og tilsidst inden 
eksamen udtales der anerkendelse af hans »flid og agt
somhed«, og efter eksamen bemærker direktionen: »For 
sådan udmærket god opførsel og stadig flid erkendt 
værdig offentlig ros på selskabets stiftelsesdag«. Det 
foregående år, da hans karakterer ikke have været så 
gode som i dette år, og han ikke altid har været nr. i, 
har han mærkelig nok fået præmie.

Særligt ved Storms og Dichmanns livlige undervis
ning i skolen vaktes fædrelandskærligheden og den hi
storiske sans i sit første spæde frembrud hos Adam Øhlen
schlæger. Der er ovenfor gjort rede for historielæreren 
Dichmanns store betydning i denne henseende. Vi vil

12’
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her dvæle lidt nærmere ved Edvard Storms indflydelse 
på Adam Øhlenschlæger.

Storms lærefag var foruden geografien tillige mytho- 
logien og det danske modersmål. I 1793 holdt han, 
hedder det i årsberetningen, »med sin sædvanlige utrætte
lige virksomhed for selskabet ... en fysisk og statistisk 
geografisk forelæsning over Asia og Afrika samt des
uden fire gange om ugen læst over den danske gramma
tik og øvet eleverne i elocution og den danske stil«. 
Hvad nu modersmålet angår, da havde Storms hele ud
vikling ført det med sig, at der var få i hans samtid, 
der var praktisk så fonrolige med dette som han. Lægger 
vi navnlig mærke til Storms prosastil — som f. eks. i 
hans mange breve —, da skønner vi snart, at vi her har 
et efter tiden usædvanligt rent, formskønt og livligt 
modersmål. Og sammenholder vi så hermed Storms 
sjeldne læregaver, vil vi forstå, at den vordende »skjald
enes Adam« vanskeligt kunde få nogen bedre og friskere 
læremester i modersmålet i sine drengeår. Ved Storms 
danske undervisning er drengens øre for sprogets dybder 
og velklang, i det mindste til en vis grad, uvilkårligt 
bleven åbnet.

Hvad Storms undervisning i mythologien angår, da 
fortæller Øhlenschlæger os, at han hørte hans forelæsning 
over nordisk mythologi. Øhlenschlæger skrev i disse 
forelæsninger og gæmte i flere år sine ekscerpter, men 
siden bleve de borte for ham. Men nu er det så hel
digt, at Edvard Storm selv i sine papirer har efterladt os 
et egenhændigt og fuldstændigt håndskrift: »Forelæsninger 
over den nordiske mythologi til at holdes i efterslægts-sel
skabets realskole. Begyndte den 14de martii og endte den 
12te september 1792.«

Det er netop disse forelæsninger, Øhlenschlæger hørte.
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I Storms papirer findes der og et håndskrift over hans 
forelæsninger over nordens mythologi, begyndte den 15de 
oktober 1787, endte den 28de april 1788. — De fra 
1792 er kun en fuldstændigere udarbejdelse af de første 
fra 1787—88. De fylde 109 tæt skrevne kvartsider. 
Efter en indledning i fire paragrafer fortæller han enkelt
vis om Aser og Asynjer, Norner og Valkyrier. Derefter 
følger et afsnit: »om det øvrige af vore forfædres me
ninger i henseende til religionen«. Forelæsningerne slutte 
med en meddelelse »om vore forfædres Gudstjeneste« 
(ofringerne — templerne — festerne — præsterne — 
hekseri — eder — vandøsningen o. s. v.). Vi ville i et 
tillæg meddele et lille brudstykke af disse forelæsninger 
fra 1792, som have haft Adam Øhlenschlæger til til
hører.

Der kan ingen tvivl være om, at der også gennem 
denne Storms nordisk mythologiske oplysning er bleven 
nedlagt frøkorn i Adam Øhlenschlægers barnesjæl, som, 
da vårluften i hans ungdoms skabertime bragte den rige 
grøde med sig, ere fremspirede både ægte og uægte. 
Det må erindres, at Edvard Storm underviste i den nord
iske mythologi gennem mundtligt foredrag, så at di
sciplene havde det fortrin særligt at kunne modtage, hvad 
der var hjærteklang i. Vi tør derfor neppe værdsætte 
betydningen af Edvard Storms virksomhed i denne hen
seende udelukkende efter det foreliggende håndskrift.

Dette giver os dog på flere steder tilkende, at Storm 
forstod særligt at dvæle ved sådanne mythologiske for
tællinger, som måtte kunne fængsle drengenes opmærk
somhed. Navnlig fortæller han udførligt om Thors be
drifter. Håndskriftets mange m. m. og etc. oplyser os 
om, at fortællingen har været en del fyldigere end op
skriften. Når Adam Øhlenschlæger således for første
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gang har gennem Edvard Storms mund hørt f. eks. om Thors 
rejse til Udgarde loke, må den lyttende dreng med sin 
åbne sans for det eventyrlige sikkert nok derigennem 
have fået sin første vækkelse henimod Nordens guder.

Også må det mindes, at der neppe andetsteds i 
skolerne på den tid i Danmark blev givet disciplene lej
lighed til på modersmålet at stifte kendskab med Nordens 
gudesagn og hedenolds nordiske skikke.

Af interesse vilde det sikkert være, om en sagkyndig 
vilde tage sig på at gøre et forsøg med en sammen
ligning i enkelthederne mellem Edvard Storms forelæs
ninger over den nordiske mythologi og Adam Øhlen
schlægers nordiske sagndigtning, og muligt derigennem 
kunne påvise ligheden som uligheden mellem disse to 
mænds mythologiske betragtning.

Vi ville her indskrænke os til at pege på, hvorledes 
Storm i disse sine forelæsninger nytter Snorre Sturlesen 
som en hovedkilde og med forkærlighed dvæler ved træk 
fra Norges hedenold. Og vi ville henstille det som et 
spørgsmål, om ikke Øhlenschlæger, når Grundtvig med 
rette i sit »kirkespejl« karakteriserer grundtonen i hans 
folkelige hojsang som »mere norsk«, i det mindste for 
en del skylder dette sit discipelforhold til Edvard Storm.

Øhlenschlæger fortæller os et lille træk om, hvor
ledes Storm over for drengene ikke var bange for at 
udtale sig selv om udenrigske politiske begivenheder. 
Aviserne vare komne med efterretningen om Ludvig den 
iédes henrettelse 21de januar 1793. »Den ædle Storm 
kom rolig ind den dag« og sagde (»naturligvis aldeles 
uden spot, kun i et vist stille lune«): »De kaldte ham 
Ludvig Capet, nu er det Ludvig Caput«.

Medens Adam Øhlenschlæger var elev i efterslægts
skolen, begyndte han at skrive komedier, som han selv
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tilligemed sin søster Sofie og barndomsvennen Winckler 
opførte i den kongelige spisesal på Frederiksberg slot. 
Som oftest havde de slet ingen tilskuere. En dag så 
Edvard Storm dem dog spille komedie. Han sagde da 
spøgende til Øhlenschlæger: »Ej, mit kære barn, du er 
jo en større digter end Moliere! Man holdt det for 
noget overordentligt, at han i otte dage skrev og op
førte ét stykke, men det gør du alt sammen på én«. 
Storm havde den gang ingen tanke om, at Øhlenschlæger 
skulde blive digter. Selv havde han »en vis hemmelig 
anelse« derom, men ingen tro derpå. Heller ikke Dich- 
mann troede det. »Bild Dem ikke ind, kære Øhlenschlæ
ger«, sagde han en gang i ondt lune, »at De har geni, fordi 
De gør disse vers! De kan blive en duelig lærd, en 
flink forretningsmand (her nævnede han en fornem mand, 
der årlig havde 3000 dalers indkomst og boede meget 
elegant). En sådan«, sagde han, »kan De blive, men 
De bliver aldrig en Edvard Storm«. — »Det er muligt«, 
sagde Øhlenschlæger med indbidt harme og med hånden 
knyttet i kjolelommen. Han anså det for en uhyre for
nærmelse. —

At Øhlenschlægers skjulte digtergave end ikke kunde 
opdages af så klartseende øjne som Edvard Storms er 
ganske foiståeligt, tilmed når vi tager i betragtning, 
hvorledes hele samtiden i den retning lå i en åndelig 
vinterdvale. Men når vi vil have et samlet udtryk for 
den opdragende og dannende betydning, efterslægtens 
skolegang fik for Adam Øhlenschlæger, da skal vi lytte 
til den tale, han holdt på efterslægtsselskabets stiftelsesdag 
den 4de marts 1822. Heri udtaler han:

»En sød følelse gennemstrømmer min barm, og er
indringen om barndommens lykkelige tid vender tilbage, 
idet jeg opløfter min røst for medborgere, her i denne
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sal, hvor jeg selv for syv og tyve år siden sad som 
dreng på skolebænken. Billederne af de faderlige venner, 
de sjeldne lærere, træde klart frem igen af forgangen
hedens tåge. O, hvi har ikke kunstens hånd bevaret 
Eders åsyn for efterverdenen, salige henfarne ? Hvi hænge 
Eders billeder ikke her ved siden af de ædle rigmænd, 
som understøttede stiftelsen med deres guld. I, som skænk
ede den Eders geni, Eders anstrængelser, Eders omsorg!

Først Du, muntre Johan Clemens Tode, Danmarks 
Lichtenberg, som forbandt videnskabelighed med sjeldent 
vid, klar forstand med det elskværdigste lune ! Din levende 
bevægelighed tillod Dig vel ikke at dvæle her, men Du 
overlod den have, Du og flere Dannemænd havde anlagt, 
i den ypperligste gartners hånd. Som en beskyttende, 
stille husgud svæver din ånd, Edvard Storm, her mellem 
murene. Ti Du elskede dette sted så hôjt som Gud- 
brandsdølen sit hjæm, og Du var en kærlig opmærksom 
fader for os alle. Som en Sokrates vandrede Du iblandt 
os, indviede dit liv os; gav os sans for det ædle, indsigt 
i det rigtige, opflammede vor kærlighed for dyd, for 
fædreland og lærte os det herlige modersmål i sin hele 
fylde.

Som en Plato til Sokrates, således forholdt sig den 
ædelt sværmende, begejstrede Carl Frederik Dichmann til 
den sindige, jævne Edvard Storm. Han åbnede os hjært- 
erne for det skønne og overordentlige; på sin veltalen
heds vinge førte han os gennem historiens forunderlige 
labyrinter, og vi lærte at føle hôjt og at kende karakterer 
og lidenskaber ved ham.«

I en tale på stiftelsesdagen 1840 siger Øhlenschlæger: 
»Den dadel, der vel ikke uden grund ytredes mod nogle 
tyske skoler, at de faldt til den modsatte yderlighed, at 
det solide veg for det overfladiske, at en vis sød aflektere
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humanitets tone kun lidet erstattede den ægte visdoms 
alvor og kraft; — kunde ikke træffe efterslægtsskolen. 
Ti mod det sidste værnede Storms egen mandige ka
rakter.« ....

Edvard Storm levede og døde som skolemand.
En månedstid før sin død udnævntes Storm rigtignok 

til sammen med kammerherre, staldmester Hauch og lærer 
ved søkadetakademiet Thomas Thårup at være »med
direktør for skuespillene«. Et »pro memoria« fra rente
kamret, dateret den 23de august 1794 og undertegnet J. 
Colbjørnsen, underrettede ham om den kongelige ud
nævnelse til teaterdirektør. Den årlige løn var fastsat til 
400 rdl. Nogle få dage efter udnævnelsen skrev Storm 
følgende brev til kronprins Frederik:

»Uagtet jeg formedelst vedholdende sygdom er 
bleven hindret fra at gøre Deres kongelige hojhed 
min underdanigste opvartning i anledning af den 
post som teaterdirektør, hvortil jeg allernådigst er 
bleven ansat, så må jeg dog herved gøre mig så 
dristig skriftligt, så godt jeg kan, fra mit sygeleje at 
vende mig til Deres kongelige hojhed for allerunder
danigst at begære, at jeg fremdeles må blive i nyd
elsen af de 200 rdl. af particulær-kassen, hvormed 
regeringen for nogle få år siden har behaget at gra- 
tifisere mig indtil min videre befordring. Hr. justits
råd Linde har ladet mig vide, i anledning af at ud
betalingskvartalet nu nærmer sig, at han har i sinde 
at gøre forespørgsel, om denne gratifikation ikke skal 
anses for ophævet ved min ansættelse til teaterdirektør.

Jeg har intet imod, at han i dette stykke er for
sigtig; men tror også på den anden side, at jeg med 
en god samvittighed kan søge at forbedre mine time
lige vilkår, så meget mere som jeg altid har levet i
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en meget indskrænket forfatning og stræbt at gavne 
staten for, hvad jeg har oppebåret af dens kasse, ti 
at der ikke mangler passende eksempler på det slags 
nådesbevisninger som den, jeg her allerunderdanigst 
anholder om, dette vil jeg kun bruge som den ring
este og sidste af de grunde, hvormed jeg efter mine 
tanke-evners nærværende og svage forfatning vil 
understøtte mit ønske og mit håb.«
Storm kom imidlertid ikke til at overtage sin post 

som teaterdirektør. Døden lagde sig imellem. — Da 
Øhlenschlæger en snes år efter ved en middag hos grev 
Schimmelman traf sammen med den ledende teaterdirektør, 
overkammerherre Hauch, faldt talen på Edvard Storm. 
Øhlenschlæger roste ham, men Hauch sagde med god
modigt lune: »ja, det var vist en rar mand, men mig 
har han, uagtet vi vare embedsmænd sammen, kun sagt 
et eneste ord i verden, og det var »skidt« —«. »Hvor
ledes, deres eksellence«, spurgte Øhlenschlæger forundret. 
»Jo«, vedblev Hauch, »jeg havde aldrig set eller talt 
med ham, da han blev direktør. I de samme dage blev 
han syg. Jeg sendte min løber hen og lod spørge, 
hvorledes han befandt sig. Han mødte løberen i døren, 
svarede »skidt« og forlod ham, lukkende døren i for 
næsen af ham.«

Den 2den august 1794 skrev Storm for sidste gang 
til sin plejesøn, Lars Jørgensen i Kongsberg. Han endte 
dette brev sådan: »Der er ingen lyksalighed fuldkommen 
i verden. Min helbred er yderst svag og blander ad
skillig bitterhed i mit liv. Jeg har især i nogle måneder 
været plaget af hævelse i benene, som har strækket sig 
endog oven for knæerne. Man rådede mig til at rejse 
på landet og nyde den friske luft. Jeg rejste’i selskab 
med min søn til Farum og satte mig for at blive der en
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måned og var ret rask og munter. Men næppe havde 
jeg været der to dage, førend mit onde tog således over
hånd, at jeg hverken kunde få sko eller støvler på og 
måtte altså blive inden husets døre. Inden kort tid kunde 
jeg mærke, hvad det var for en mands søn, jeg havde 
med at bestille, nemlig med en god begyndelse til en 
vattersot. Jeg brugte de midler, som vare forhånden, og 
pinede mig nok, men uden nytte. Jeg fik et par ben, 
som ingen domprovst skulde skamme sig ved at bære, 
blanke og skønne vare de som et spejl; kort sagt, min 
friheds tid var forbi; jeg lod mig løfte på en vogn og 
trille tilbage til staden, hvor jeg straks fik fat på en 
livmedikus, som nu, Gud ske lov, har tæmmet min 
fjende . . . Dog er jeg endnu ikke ganske færdig med 
min modstander, men håber dog at se ham inden kort 
tid som en slagen helt liggende på ærens seng uden 
magt til at gøre videre skade .... Når jeg vejer det 
onde med det gode, har det sidste dog fortrinet, og jeg 
har desuden et godt mod og en humør, som er ikke 
let at nedslå. Dette må være nok om mig selv.« — 
Storm fdjer så en kort udtalelse til om fædrelandets 
daværende stilling. »Vi ruste os stærk tilsøs for at be
holde den gyldne fred og rolighed for vor handel, og 
man venter, at den næsvise engelskmand stikker piben 
ind, når han mærker, vi vende kløerne imod ham. Han 
har så nok i de andre fjender, han utrængt og sig til 
liden både har draget sig på halsen. Gud velsigne vor 
regering! Danmark er næsten det eneste land i verden, 
som ved regeringens omhu er i en lykkelig forfatning. 
Men med alt dette er her jo og uforstandige og utak
nemlige mennesker nok til at være misfornøjede. Vor 
herre kan selv ikke gøre alle tilpas. Lader os kun sam
menligne os med andre. — — — Hermed vil jeg befale
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dig og alle dine i Guds, den himmelske faders besynder
lige varetægt.«

Det skulde forbeholdes Storms sidste plejesøn, Adam 
Øhlenschlæger, at høste rig frugt af den ufred, hvormed 
det følgende hundredår holdt sit indtog i Danmark.

Edvard Storms sidste brev er skrevet to dage før hans 
død til hans to læger, Falkenthal og Ranøe. Det lyder:

»Jeg har igår og i nat fremfor nogensinde tilforn 
følt, at jeg ikke kan leve uden anden og bedre pleje 
end den, jeg her kan få, ligesom og, at her er mig 
for uroligt om dagen. Altså har jeg besluttet at af- 
warte udfaldet på min sygdom på hospitalet og tak
ker mine elskte venner og læger for deres kærlige 
tilsyn, som jeg skal efter fattig evne stræbe at gen
gælde på bedste måde. Min pine tillader mig ikke 
at sidde længere. Altså valete.

Kjøbenhavn, den 27de september 1794.

Edvard Storm.«

Den 29de september 1794 døde Storm borte fra sit 
fædreland, men dog hos et nærbeslægtet folk, som han 
havde fået inderlig kær, og hvis fred han elskede.

Lars Jørgensen, som var intet mindre end overtroisk, 
skal samtidigt have haft et syn, i hvilket han så Edvard 
Storm omslynge sig med sine arme og pludselig forsvinde. 
Det indgød ham en bange anelse. Imidlertid skrev han 
den 3die oktober, inden han havde hørt om Storms 
død, følgende brev:

Elskelige og kæreste ven!

Dette skulde være for at gratulere Dem som 
medlem ved teater-direktionen, som inderlig forndjer
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mig, og det så meget mere, som man deraf kan 
erfare regeringens retskaffenhed i at besætte de offent
lige poster med duelige og virksomme mænd ube- 
tragtet, om de ikke er adel. Den sande adel bliver 
dog upåtvivlelig at bruge sine kræfter til fædrelandets 
nytte; og hvem har vist det i større og varigere 
grad end De, min kære ven. Men det går med 
denne min skrivelse som verdens tur oftest er blandet 
med sorg og glæde, hvor smerter det [mig, at jeg 
må erfare Deres sygelige tilstand.............Dog hvad
nytter, at jeg fortæller Dem min deltagelse, samme 
kan ikke lindre, ikke hjælpe, men De har hos sig 
selv den bedste lindring. De kender den fader, som 
sårer, og De er overbevist om, intet uden godt og 
lyksalighed er hensigterne. Gud lader os ofte føle 
noget ondt for ikke at værre skal vederfares, og 
desforuden er det naturens lod, én gang skal denne 
hytte nedbrydes; én gang dette støv afrystes og da 
—. Hvilke glade udsigter for den sande kristen, jeg 
byttede ikke dette håb bort med al verdens herlighed, 
men så beroligende denne tanke er, så sårer den 
dog, når man tænker sig at miste en kær ven. Dette 
mellemværen synes så langt og så mørkt, som alene 
kan bedres ved den overbevisning, at man én gang 
skal sammen og samles i en langt større herlighed, 
end her kan tænkes.

Hvor nødigt jeg vil misunde Dem snart at nyde 
en lykke, som ikke herneden kan fås, så ønsked 
jeg dog gerne verden, skolen og mig selv den lykke, 
at Deres tid måtte endnu være længe hos os, når 
samme kun kunde nydes med god helbred.............
Hvorledes kunde jeg glemme Dem, som jeg har at 
takke for min ungdoms vejledelse, da mine fødder
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endnu vaklede ubestemt og let kunde forfejle af 
dydens vej, når ikke Deres kærlige råd og omgang 
havde ledet mig, og hvad taler jeg om alle de kær
lige skrivelser, jeg siden den tid har set fra Deres 
kære hånd, og hvor meget De har styret mine trin 
henad livets bane. Velsignet være De derfor nu og 
i al evighed. Deres løn er ikke borte.«------- —

Lars Edvard Jørgensen modtog budskabet om Edvard 
Storms død gennem følgende skrivelse fra Poul Edvard 
Rasmussen, dateret Kjøbenhavn den 18de oktober 1794:

»Hans vattersot blev hans helsot, og da den til
tog, forbunden med adskillige ubehagelige tilfælde, 
indlagde han sig den 27de september på Frederiks 
hospital for at afvente sygdommens følger, og her 
døde han stille hen natten mellem den 28de og 
29de september og blev den iste oktober i al simpel
hed efter sin egen vilje begraven uden for Nørreport.« 

Øhlenschlæger fortæller, at der var en overordentlig 
bedrøvelse i skolen, da drengene om morgenen kom og 
hørte: »Storm var død«. Øhlenschlæger havde, medens 
Storm skrantede, jævnlig bragt ham meloner, ferskener 
og vindruer fra Frederiksberg, som han fik sin fader til 
at tigge af hofinspektøren, da han vidste, at Storm var 
en stor elsker af hin frugt, og det var det eneste, som i 
de sidste dage kunde vederkvæge ham. Det var drengen 
en salig følelse, når Storm venligt modtog hans små- 
gaver, Storm, »som havde skænket ham så meget«, og 
sagde: »tak, mit kære barn«. — Næsten alle i skolen 
græd, da de hørte om Storms død. De kærligste iblandt 
dem higede efter at se hans afsjælede legeme, med det 
gode, venlige ansigt, og at sige ham det sidste farvel. 
De fik da også fri fra skolen den dag, og en halv snes
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andre drenge foruden Adam Øhlenschlæger gik ud på 
Frederiks hospital. Da de kom i hospitalsgården, bar 
to karle en bør med et tildækket lig over gården. »Kan 
De ikke sige os, hvor er Storms lig?« — »Det er her«. — 
De fulgte ligbærerne — og var således den kære vens 
første ligfølge. Da båren var sat i kammeret, blottede 
man hans ansigt. Børnene så det for sidste gang og 
overgave sig til deres følelser. Et par dage efter jordedes 
Edvard Storm på fattig mands vis. Og dog var der 
ved graven vidnesbyrd nok om, at det var en rig mand, 
som blev jordet. Det vidnede den kjønne kreds af små 
og store børn fra efterslægtsskolen om, som fuldtalligt 
havde givet kærligheds møde.

Der blev siden hen over Edvard Storms grav på 
assistentskirkegård rejst et mindesmærke med et basrelief 
af marmor, der forestiller hans ansigt efter en sortkridts
tegning, som Poul Rasmussen meget ligt havde gjort 
efter hukommelsen. Dette er det eneste billede, som 
findes af Storm.

Frederik Suhm, der plejede van at ihukomme sine 
fleste venner ved latinske mindevers, skrev også et så
dant ved Storms bortgang, lige som han og forfattede 
det latinske distikon, som blev anbragt på mindestøtten 
over Storms grav.



ed Edvard Storms død var efterslægtsselskabets 
skole i en blomstrende tilstand. 50 børn nød 

nu undervisning i den. Og man havde gennemgående 
grund til at være særdeles tilfreds med disse børns frem
gang og flid. Efterslægtsselskabets materielle stilling var 
også ved den tid overordenlig god. Den store gård på 
østergade, som 1790 var bleven selskabets ejendom, og 
som var gjort i »fuldkommen god stand«, stod ikke 
hojere tilbogs end henved 20, 800 rdl. De årlige ind
tægter derimod udgjorde 792 rdl. (deri leje for overflødig 
lejlighed 567 rdl.), så at selskabets overmåde bekvemme 
og rummelige lejligheder årlig kunde anslås til kun 40 
rdl. — Rigtignok kom der en slem streg i regningen, 
da den ulykkelige ildsvåde i Kjøbenhavn den 5te til den 
7de juni 1795 lagde 943 huse i aske. Der blev i den 
anledning pålagt ejendommene i hovedstaden en betyde
lig afgift til brandkassen, såvelsom »udredelse til lygte- 
og sprøjtekassen«. Skulde »selskabet for efterslægten« 
ene bære den dets gård således pålagte »såre betydelige 
sum«, vilde det blive en meget trykkende byrde; men da
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man bestemte at lade lejerne tage lige del med>i denne 
ekstra-udgift, vare fremtidsudsigterne i materiel henseende 
fremdeles helt lyse.

Det kom nu kun an på at få det værk, som Edvard 
Storm så ihærdigt og så lykkeligt havde begyndt, nogen
lunde fortsat. Edvard Storm havde plantet sit skolearbejde 
helt ud i frivillighedens frugtbare luft. Derfor havde 
det igennem de otte år slået en overordentlig dyb rod. 
Men man indså straks ved Storms bortgang, at det vilde 
være forgæves at vente, at der nu atter skulde komme 
tilstede en mand med så stor en offervillighed. Man 
bestemte derfor, at efterlægtens skoleinspektorat for frem
tiden skulde være lønnet. Som en følge heraf måtte 
inspektøren herefter ikke mere være medlem af efter
slægtsselskabet, heller ikke af undervisningskommissionen.

Den første lønnede inspektør hed Buli. Han var 
rimeligvis ligesom Storm og Dichmann en Nordmand.

Når efterslægtens skole ved denne ny ordning havde 
en nogenlunde god udsigt til at fortsætte sin gerning i 
det spor, hvori Edvard Storm så bestemt og så heldigt 
havde begyndt, da lå det i, at skolens styrelse og ledelse 
endnu i mange stykker lå i de frivillige kræfters hænder, 
i direktionens og undervisningskommissionens. Og i 
disse blev endnu i en årrække flere af de mænd siddende, 
som havde været med fra den gode begyndelse. Som 
sådanne kunde de være traditionens gode bærere.

Det oprindelige mål for efterslægtsskolens undervis
ning og opdragelse kom derfor også til at lyse ud over 
en længere fremtid. Og målet var på den ene side at 
skaffe plads for en almenmenneskelig oplysning og på 
den anden side under opdragelsen specielt at tage hensyn 
til vordende handelsmænd og håndværkere. Såre oplys
ende i dette stykke er den tale, som sekretær i det 

Nygård: Efterslægtssekkabet. 13
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vestindisk-guineiske rente- og generaltoldkammer J. P. 
‘Pjjsenstand-Goiske holdt i Storms dødsår på efterslægts
selskabets stiftelsesdag. Vi få igennem denne tale et 
tydeligt vidnesbyrd om, at der her i Danmark for hun
drede år siden var vågnet en klar bevidsthed om, at det 
vilde være til fædrelandets lykke, jo mere oplyst og selv
stændig handelsstanden kunde blive, men til fædrelandets 
ulykke, jo mere enerådende den lærde embedsmands 
dannelse blev. Rosenstand-Goiskes fremstilling af hans 
samtids almindelige betragtning i denne henseende viser 
os, at nutiden i mange måder er fortiden lig. Vi vil 
derfor lade Rosenstand-Goiske komme til orde her.

I en kort indledning udtaler han efterslægtsselskabets 
glæde over, at dens plantning i de otte år har slået dybe 
rødder og båret gode frugter. Han fortsætter derefter:

»Det håb, at virke endskønt lidet dog altid noget 
dertil, at de narende borgere i staten erholder ved oplys
ning det værd, som fra middelalderens mørke dage er 
gjort dem stridig, det opmuntrer os under arbejdet, det 
belønner os efter samme.

Vel os, hojstærede! når vi ved at udbrede oplysning 
heldigen virke til dette öjemed. Vel os, om vi mandigen 
kunde bestride og kräftigen kunde udrydde den fordom, 
der forøger antallet af statens tær ende borgere.
’ Dette viser min hensigt, dette undskylder mit valg, 
når jeg henser til og undersøger de almindelige årsager, 
hvorfor ungdommen forlader næringsstanden?

Vor bestemmelse til denne eller hin rolle på skue
pladsen hidrører sædvan ligen fra vore forældres begreber 
om det, man kalder lykke. Den faderlige kærlighed 
kender ingen vigtigere genstand end at udvirke og iværk
sætte den måde, hvorpå den opvoksende borgers vel kan 
fremmes. Efter enhvers forskellige følelse bliver planen
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lagt til den unge mands dannelse. Men — hvor ofte 
forfejles målet? hvor ofte blev den anviste bane, som 
indbildningen bestrøede med blomster, forandret til- en 
tornefuld gang? Ofte indtræffer dette, og måske aldrig 
oftere end, når forældre i at beregne deres afkoms glemme 
hensynet på statens almindelige vel. Så handle de, som 
ønske, at deres børn hellere må underholdes af andres 
end af egne hænder, som tro enhver stand bedre end 
den, hvori de leve; og altså gøre det til pligt at åbne 
andre udveje for den unge mand. Er sådant ej ofte en 
følge af den menneskelige svaghed, at føle sorgen dobbelt 
mod glæden, at glemme fordele under nydelsen og er
indre modgangen, efter at den er overvundet?

Under denne vedholdende følelse fatter mennesket 
sine beslutninger, og ved håbets hjælp afmaler indbild
ningen med lyse farver enhver forandring under skikkelse 
af forbedring. Udi sådanne øjeblikke leder man den til
voksende borger på en vej, der er befriet fra de anstøds
stene, hvis besværlighed man erkender. Man glæder sig 
ved at opdage eller skabe tilkommende fordele, men 
forbigår at se hen til de utallige vanskeligheder, som 
oppebie vandreren.

Følelsen af det nærværende onde aftvinger beslut
ningen om forandring.

Når landmanden ser den ager, hvis dyrkelse kostede 
hans kræfter og hans tid, skuffe det glade håb; når han 
under det strænge arbejde at skille kærnen fra strået 
modtager med bedrøvelse idelige bevis på den fejlslagne 
høst; da begræder han den møjsommelige lod at måtte 
arbejde i uvished og overlade sin velfærd til vejrets egen
sindighed. Han priser da den lykkelig, som udi sit 
værksted kan bestemme sin formue, som ved egen kund
skab og egen flid kan danne sin velfærd. Men — denne 
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når han enten trættes under det bestandige arbejde eller 
når nu og da sygdom sætter ham tilbage og kilden til 
hans velstand flyder langsommere, da misunder han en
hver stand, som på en mindre afhængende måde afgiver 
sin arbejders underholdning, og ønsker at have valgt 
enhver anden end den, som faldt i hans lod.

Sømanden, hvis liv er en vedvarende kamp med de 
voldsomste elementer, agter på landmandens rolige hånd
tering; og når han og hans velfærd trues med at blive 
et offer til det troløse hav, da sværger han stiltiende det 
løfte, at hans afkom skal bestemmes for en blidere bane.

Hvor ofte misundes ej handelsstandens fordele? Man 
ser de skatte, hvormed denne nu og da ødsler til sine 
dyrkere. Man studser ved dyngen af de rigdomme, som 
ofte uden mdje bringes tilveje af den, som derved vandt 
sig agtelse og vellevnet. Her sætter man da punktet, 
hvor den ustadige lykke skulde have nedladt sig til hvile. 
Men — kende vi* da til den ængstelige frygt, som køb
manden må føle, når hans velfærd beror på de ustadige 
elementer og på det, som er ustadigere og foranderligere 
end vejret, på menneskers tænkemåde?

Hvor ofte har ej mangel på redelighed og orden 
hos dem, som vandt købmandens fortrolighed, forandret 
rigdom til armod og det, som er mere, forvandlet hans 
gældende navn til et mindre end intet.

Disse og flere blive derfor enige om at rose em
bedsmandens kår. Hans løn er bestemt. Han nyder 
den, enten frugtbarhed velsigner landet eller uår indfalde. 
Han har grundet håb om at vedblive den eller en del 
deraf, da endog, når alder og svaghed hindrer ham at 
fortjene den.

Uskønsomme vare vi, når vi ej erkendte vigtig
heden af disse fordele — men — hvo talte de mange
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møjsommelige trin, som vandredes, inden et tarveligt 
udkomme opnåedes ? hvor mange have ej med græmmelse 
henslæbt dem på denne bane, hvor undertiden duelighed 
står tilbage for dumdristighed, hvor fortjenester ej sjelden 
måtte vige til side, medens uduelighed vandrede frem 
med stolte skridt?

Hvo har uden en sørgelig deltagelse betragtet den 
farlige kamp mellem pligter, når den talrige familie 
fordrer underholdning, som embedet ej afgiver, og hus
faderen ej engang kan have det trøstende håb at øjne 
muligheden af forbedring i hans kår.

O! de nagende sukke, hvori han udbryder, da 
håbet, den sidste tilflugt for den ulykkelige, endog er 
ham berøvet. Hvor kummerfuld bliver da den stand, 
der så ofte misundes og så ofte uden nødvendighed 
søges?................

Handle vi da viseligen, når vi unddrage den unge 
mand fra næringsstanden, fordi vi kende de besværlig
heder, som der kunde møde ham ? Tænke vi klogeligen, 
når vi berøve staten arbejdende hænder, fordi vi indbilde 
os, at det er blidere at fortære end at erhverve?

Hojstærede! for Dem behøver jeg ej at forklare, at 
hensigten af disse spørgsmål ikke kan være at misbillige 
deres forhold, som opdrage og bestemme ungdommen 
til en gang at virke udi embedernes forskellige kredse. 
Jeg behøver ej engang at betyde Dem, at imod sådanne 
tales alene, der søge at forøge antallet deraf til en unød
vendig og uforholdsmæssig størrelse ved at berøve den 
nærende stand de unge mennesker, som kunde bidrage 
kräftigen til dennes forbedring.

Imod dem stride vi, som nægte, at agerbruget, 
håndværkerne, søfarten og handelen udfordrer mænd af 
talenter.



198

Sandelig! i disse stænder ere og fordommene at for
drive; også disse trænge til at vejledes ved kundskabernes 
velgørende lys. Men — hvad håb er dertil? hvad ud
sigt måtte dertil vel være, så længe man tror det pligt 
at holde fra disse stænder ethvert ungt menneske af op
vakte sjæleevner; når man egensindigen hindrer nyttige 
kundskabers udbredelse imellem dem, som give staten 
kræfter.

Det er derfor, og det vil blive vort selskabs ære, 
at man her har alvorligen tænkt på at stanse dette onde; 
at man indskrænkede ikke blot undervisningen til dem 
alene, som skulle virke udi statens offentlige forvaltning, 
men især har søgt og søger at udbrede oplysning blandt 
dem, der ved nyttig håndtering skal give sig og staten 
underholdning.

Forsvunden er her den fordom, den alt for indgroede 
fordom, at man måtte forlade arbejde- og næringskredsen 
for at vinde sig agtelse.

Næringsmanden anvender ofte sin sidste formue for 
at bringe sin tilvoksende søn nogle trin over den dybde, 
hvori han anser sig selv at være nedsænkt. Han fryder 
sig ved den tanke, at lige som han har måttet boje sig 
for andre, så skulle andre igen boje sig end dybere for 
den, hvis lykke blev hans formål og hans værk. Men 
denne — dersom han heldigen opnår målet, fatter han 
igen en lige beslutning, at og hans afkom skal vinde et 
stort forspring for sine jævnlige; og på sådan måde for
øges antallet af disse, så at det tilsidst bliver staten en 
sand og langvarig byrde.

Erfaringen herom kunne vi ej fortie. Vi kunne ej 
nægte, at dette onde har udbredt sig i sørgelige virkninger.
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Derfra den higen efter at forlade sin stand; derfra den 
dårlige ærgærrighed at bramme med borget navn. Kunne 
vi end ikke beregne, hvad denne fordom har kostet 
staterne, så kunne vi dog bestemt sige, at den har skadet 
vindskibeligheden og sat næringsstanden tilbage.............

Men — dette onde — dette farlige onde, hvorledes 
stanses det? hvilket middel kan kräftigen og varigen ud
rydde denne varige æresyge? hvilket skulde det være 
undtagen oplysning! Oplysning, der alene kan indgyde 
følelse af sandt menneskeværd. Når denne heldigen 
fremmes blandt folket, da føler hver mand, at den hand
ling, hvormed han bidrog til eget og almindeligt vel, ej 
savner den sande ære; og da yder han alene fortjenester 
den skat, som fordomme ellers have villet aftvinge 
ham...................

Der, hvor bonden agtes lige med trældyret, hvor 
borgeren endog nægtes ret til at kaldes med dette navn, 
hvor de ved fødsel eller gunst adlede medlemmer, næsten 
lig Romernes dårlige kejser, der nægtede at nedstamme 
fra mennesker, ere færdige at indbilde dem selv at være 
af en höjere art af skabninger, der undre vi os ej over, 
at enhver søger at forlade den stand, som hindrer ham 
fra at nyde borgerlig agtelse................

Det oplyste folk har skønnet og vil skønne på, at 
værdige borgere og borgerdyder ere af dem, som ud
mærkes med en retsindig regerings hædrende belønninger. 
Her svinder da den grund, at forlade den arbejdende og 
nærende borgerklasse, i det håb at vinde agtelse. Det er 
en tilladelig stolthed at føle sit værd som retskaffen borger; 
men det er ej stedet, ej måden, men evnen og hensigten, 
hvormed man arbejder til fædrenelandets vel, der be
stemmer graden i den borgerlige ære.
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Har ej ædel dåd, arbejdsomhed og oplysning sine 
belønninger, og hvilken stand var udelukt fra at del
tage deri?

Var det blevet min lod om denne sag at tage til 
orde udi et andet selskab end dette, da kunde jeg nævne 
mange af de mænd, som leve med os; og det blev da 
bevist, at medborgeres agtelse grunder sig ikke på ærens 
mærker, men på de fortjenester, som kunne påstå disse.

Jeg skulde fornærme disse mænds beskedenhed ved 
at tale sandhed. Så meget tør jeg alene sige, at de 
blive for os, som ere ungdommens ledere, ærefulde be
viser for den sætning, som jeg ny ligen nævnede, og 
som man idelig bør indprente: at ingen ære er sand 
uden den, som erhverves.

Jo mere disse begreber udbredes, jo mere altså men
neskeværd agtes, jo større bliver kærligheden og agtelsen 
for den nærende stand.

Vi have nævnet nogle, og vi håbe at have oplyst 
ugrunden til de årsager, hvorfor ungdommen i alminde
lighed ledes fra næringsstanden. De have fordum været 
her, og ere endnu på mange steder de almindelige be
væggrunde til at træde ud derfra; men vi bør ej heller 
fortie de særegne, som vor forfatning bidrager dertil.

Behøver jeg mere end at nævne den tidsspildende 
måde, hvorpå det unge menneske skal slæbe sig frem til 
at lære det håndværk eller den håndtering, hvortil han 
er opofret ? Er det nødvendigt at forklare besværligheden 
af de misbruge, hvorved lærlingen øder så mange af sine 
år på opvartning isteden for på undervisninger? Skulde 
jeg her igentage de i denne anledning førte mange og 
grundede klager? Skulde jeg have nødig at bevise, 
at den forsømmelse, hvormed læredrengens opdragelse
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behandles, har hindret mange fra at indsætte deres børn 
på værkstæderne ?

Disse grunde ere for længe siden indsete og vejede, 
og vi have håb om, at den tiltagende oplysning og ære
kærhed skal dog én gang forjage disse med flere ved 
sædvanen hævdede misbruge.

Når jeg vender mig derfra til vore offentlige lærde 
skoler, da finder jeg udi disses indretning en lige så 
mægtig årsag til at holde ungdommen fra den nærende 
borgerklasse.

Man har for at fremme studeringer og for at sætte 
den mindre formuende i stand til at nyde godt af under
visningen rakt ungdommen en fast årlig hjælp og under
støttelse.

Med taknemlighed og ærbødighed erindre vi giverne 
af disse velgerninger, og ingen miskender de gode, de 
værdige hensigter, som bevægede dem til at lette den 
trængende lærlings kår.

Uden disse skulde Danmark måske have savnet mange 
af sine vigtigste mænd; uden sådan hjælp vilde muligen 
mange af de ypperlige været nægtet indgangen til den 
bane, hvor de vandrede frem til hæder, og hvor statens vel 
og dens berømmelse opvoksede ved deres bestræbelser. . . .

Med skønsomhed indse vi dette. Men vi kunne ej 
tale mod vor overbevisning, at altfor ofte blive disse ypper
lige hensigter misbrugte. Den årlige understøttelse, som 
den vel begavede skole skænker til enhver, der indlemmes 
i samme, så liden den end er til virkelig underholdning, 
er dog stor for den fattige indvåner, som sidder omringet 
af en talrig familie. Den opmuntrer ham til at lade 
sine børn, uagtet de endog ere berøvet evne til at be
træde videnskabernes bane, indtegne til den offentlige 
undervisning, lade dem der henslæbe ungdommens bedste
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år, og imedens de skænke faderen lettelse udi hans trange 
kår, berøve de staten deres tid og deres kræfter.

Det er sandelig, de offentlige skoler bevidne det, et 
ikke lidet antal af unge mennesker, som på denne måde 
især udi de mindre købstæder berøves den nærende 
stand; og hvo véd ej, hvor vanskeligt det er, at disse 
eller deres afkom igen vende tilbage til den arbejdende 
folkeklasse ?

Og endda skulde dette onde og dets virkninger være 
mindre, dersom de kundskaber, som dermed meddeles, 
kunde give ungdommen fortrinlige evner til at virke 
heldigen, når den efter nogle års forløb vilde igen forlade 
skolen for at gå tilbage til værkstedet. Men — at jeg 
skal betjene mig af den talers ord, som i dag for 7 år 
siden første gang erindrede selskabets stiftelse — da har 
ungdommens undervisning desværre endnu beholdt alt for 
meget tilbage af den form-, middelalderens barbari og munke
væsen gav den, det er med andre ord: at lærde kund
skaber meddeles fremfor nyttige, at borgeren opdrages mere 
til brammende videnskab end gavnrig lærdom.............

Vejen til at vorde god og nyttig borger bør være 
fælles for alle; men det særskilte bed bør ej heller mangle 
understøttelse og anvisning for den, som vil bearbejde det.

Efter denne regel er denne vor skole dannet; den 
lærvillige ungdom skulde her blive forsynet med hjælpe
midler, hvorved den siden kan arbejde sig frem i det 
fag, som den vælger. Kraft må hånden have, enten den 
skal styre ploven, hæve hammeren eller føre værget; 
men anvendelsen af kraften bliver forskellig efter, hvilket 
af disse fag det er, hvortil man bestemmer sig. Almin
delige kundskaber bør mennesket have, enten han vil 
bestige lærerens talerstol, beklæde dommerens sæde, tage 
andel i samfundets bestyrelse eller bruge sine evner til
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virksom håndtering. Didhen gå vore bestræbelser, dette 
kunne vi påstå; men om de fremmes ved os, derpå ere vi 
ikke i stand til at give noget tilfredsstillende svar.« . . .

Fremtiden godtgjorde imidlertid, at efterslægtsskolens 
bestræbelser ikke havde været forgæves. Foruden Nordens 
ungdomsfriske digter, Adam Øhlenschlæger, fik mangen 
en brav og dygtig købmand og håndværker som også 
enkelte vordende civile og militære embedsmænd del i 
et godt og sundt grundlag for en videre udvikling gen
nem efterslægtsskolens fri, menneskelige undervisning.

Det ligger udenfor vor opgave i det enkelte at på
vise dette. Kun skal vi gøre opmærksom på, at efter
slægtens skole undgik fristelsen til at medoptage studenter
forberedelsen i sin skoleplan lige til året 1880.

I det samme år holdt iøvrigt 1. Termansen talen 
på efterslægtsselskabets stiftelsesdag. Han udtalte ved 
den lejlighed blandt andet:

»Det, der særligt løfter vort sind, når vi se tilbage 
på hine dage, er, at der i dem rører sig en så levende 
stræben efter at frigøre de ringe i samfundet, både fra 
den indre og fra den ydre ufrihedstand, hvori de befandt 
sig, at så mange ædle mænd af forskellige samfunds
klasser trofast rakte hinanden hånd for at virke til, at 
der kom lys og luft ind i de lave boliger. Frihedsstøtten 
på Vesterbro står som et skønt og talende mindesmærke 
om disse menneske- og fædrelandsvenners tanke og id. 
Et større mindesmærke er rejst derover i hele den nyere 
tids folkelige oplysnings- og frihedsudvikling. Det var i 
trange tider, de begyndte deres storværk; men som de 
havde et varmt hjærte for det bedste, så havde de tro 
derpå, og det gav dem mod til frejdig at gå i kampen 
derfor, og deres håb er heller ikke blevet beskæmmet.
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De have efterladt os sildige slægter et lysende mønster. 
Velsignet være derfor deres minde.

Mens den ene slægt ældes, vokser den anden frem, 
»så immer sig på ny forynger hver ædel slægt i syd og 
nord«. Den gerning, som den ene må slippe, skal den 
anden fortsætte og føre videre; livet tåler ingen stille- 
ståen. Hvor hjæmmet er, hvad det skal være, når kær
lighedens ånd råder derinde, får barnet og den unge 
vistnok der den bedste indvielse og den frugtbareste ud
vikling til sit fremtids kald. Men hånd i hånd med 
hjæmmet har skolen sin gerning at gøre; med en venlig 
hånd skal den vejlede de unge til at indsamle et forråd af 
gode kundskaber til gavn og glæde for hele livet, i hvad 
stand og stilling i samfundet de end skulle indtage deres 
plads. Og under alt sit arbejde vil den stadig tage sigte 
på at åbne de unges sjæleblik for, hvad der er ædelt, 
sandt og stort, så den ny slægt kan blive vel skikket til 
at tage arven op efter den gamle og ikke blot bevare, 
men forøge denne arv for den næste slægt.«
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Indledning.

§ i-
Ved den nordiske mythologi forstås en samling af 

fortællinger om vore nordiske forfædres guder og gud
inder, deres herkomst, bedrifter, navne, attributer og 
dyrkelsesmåder, især om de religionsmeninger, som Odin 
og hans følge førte med sig her til Norden. — Efter 
nogles mening var den keltiske religion den samme som 
vore fædres, og på den måde var der kun tvende hersk
ende religioner i Evropa, nemlig Romernes og Grækernes, 
som næsten aldeles stemmede overens med hinanden, og 
den nordiske, hvis mythologi altså har havt hjemme i 
Frankrig, Engelland, Tyskland, Skandinavien, Rusland, 
Skythien etc. Den er altså lige så betydelig og værd at 
kende — især for os — som hin romerske og græske 
og vil befindes at være lige så underholdende som den.

§ 2-
Kilderne til den nordiske mythologi er fornemmelig 

de såkaldte eddaer, hvoraf man gør forskel på den gamle 
og den ny, begge skrevne på islandsk til brug for digt
erne (skalder), begge indeholdende en blanding af fæd
renes fabler. Den gamle edda, som nu er begyndt at 
udgives på kongelig bekostning, er samlet af Sæmund 
Sigfusson, født i Island 1057, °S som studerede i Tysk
land, fornemmelig i Cøln, tillige med sin landsmand, 
Are Frode. — Den ny edda menes at være samlet af 
den bekendte Snorre Sturlesen, som var laugmand på 
Island mellem 1215—1222. Denne mand havde adskil
ligt at forhandle med de norske konger, som vilde have 
øen, der var deres misfornøjede undersåtters sædvanlige til
flugtssted, i besiddelse. Han blev dræbt 1241 i sit 62de år



208

af en vis Gisso, der hørte til et parti, som var misfornøjet 
med Snorre. Resenius, professor og præsident i Kjøben- 
havn, udgav Snorres edda første gang i 4*0 1665 °g 
dedicerede den til Friderich den tredie. Edda indeholder 
desuden meget om vore forfædres ældste oprindelse og 
deres historie og er meget vanskelig at hitte rede i for
medelst de jævnligen indløbende modsigelser. Et hoved
værk til den nordiske mythologi, og som tillige søger 
at oplyse og udvikle de i edda forekommende vanskelig
heder, have vi i kammerherre Suhms bog om Odin og 
den hedenske gudelære og gudstjeneste udi norden, Kjø- 
benhavn 1771, hvoraf en præst, Wille, har givet et lidet 
men såre ufuldstændigt udtog.

§ 3-
Man véd, at vore forfædre ere komne fra Asien som 

alle andre folk og in specie fra de Aser eller Alaner. 
Deres land kaldtes det gamle Asgård og lå ved Tanais 
(Don, Wana), ti der var og en nyere Asgård, som lå 
ved Duna. Der er ingen tvivl om, at vore ældste for
fædre i begyndelsen dyrkede én eneste gud og troede de 
fornemste poster af den naturlige religion, men ligesom 
de ved tidens længde kom længer mod nord og bort 
fra Asien, så veg de og mer og mer fra den rene lær
dom, indtil den udartede til pur afguderi og hedenskab. 
De opkommende fablers og fortællingers stridighed, dels 
mod fornuften i almindelighed, dels mod sig selv ind
byrdes, gjorde, at nogle, som det synes, forvirrede over 
alt dette, når de vilde forklare, hvorledes verden var 
blevet til, tillagde naturen selv en fødende og skabende 
kraft. Hid hører, hvad der i edda fortælles, at Niflheim 
blev gjort længe før jorden, at der var tvende verdener, 
den ildagtige mod sønden og den frostagtige mod nor
den. Den første kaldtes Muspel, der regerede Surtur, 
som mod verdens ende skulde overvinde og ihjælslå alle 
guderne og opbrænde verden med ild. At der af frost
riget opsteg en fugtighed, som ved heden fra Muspel 
blev til dråber, disse finge liv og bleve til en mand, 
kaldet Yme, som af sin sved igen frembragte en mand 
og en kone og med sin ene fod besvangrede den anden, 
hvorved der bragtes en søn til veje. Al denne slægt 
var ond og blev kaldet Hrymthurser. Af dråberne blev
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og en ko, kaldet Audumble, af hvis patte fløde 4 mælke
strømme, der bespisede Yme. Hun slikkede stenene, på 
hvilke rimfrosten lå, hvoraf fremkom i 3 dage et fuld
komment menneske ved navn Bure, hvis søn Bør med 
Belfta, en datter af den Jotun Bergthor, avlede tre søn
ner, Odin, Vile og Ve. Disse sloge Yme ihjæl, og af 
hans sår løb så meget blod, at alle Hrymthurserne druk
nede deri, undtagen en Bergelmer, som med sin hustru 
og tyende reddede sig på en båd og blev fader til Hrym
thurserne. Derpå tog Børs sønner Yme og flyttede ham 
hen til Ginungagap 0: det store svælg eller rum — og 
gjorde af hans blod havet, af hans kød jorden, af hans 
ben bjærgene, af hans tænder stenene, af hans hoved 
himlen og satte den oven over jorden med 4 kanter, 
og under hver kant satte de en dværg. Disses navne 
ere: Østen, Vesten, Sønden, Norden. Af gnisterne, som 
fore ud af Muspelhejm, gjorde de sol, måne og stjærner. 
Jorden var rund med et dybt hav trindt omkring. De 
yderste kanter af jorden gave de Jotunerne at bebo, men 
midt inde på jorden byggede de en stad, kaldet Midgård, 
mod Jotunernes overlast, og til den borg brugte de Ymes 
øjenbryn. De toge og hans hjærne, kastede den op i 
luften og gjorde deraf skyerne. Derpå ginge Børs søn
ner en dag lang§ med stranden og fandt 2 træer, af 
hvilke de gjorde en mand, Askur, og en kone, Embla. 
En af dem gav disse ånd og liv, den anden forstand og 
bevægelse, den tredie stemme og sanser, og af disse 
tvende personer ere alle mennesker komne.

Odin, Vile og Ve ere de samme, som Gylfe så i 
Asgård under navn Har, Jafnhar og Thridie, eller Odin, 
Thor og Freyr.

§ 4-
Vi deler disse forelæsninger i tre parter. I den 

første afhandles guders og gudinders navne og historie. 
I den anden det øvrige betræflende vore forfædres men
inger. I den tredie deres gudstjeneste og ceremonier m. m.

Nygård: Eft.-rslægtsselskabet. 14
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Odin.

S J-
Edda fortæller, at den ældste gud hed Alfader, men 

havde i det gamle Asgård 12 navne. Om Odin véd 
man, at han havde mange navne, som Suhm siger, han 
til dels har fået af de mange adskillige folk, der dyrkede 
ham, dels af sine egenskaber og visse hændelser på hans 
rejser. Nogle have været i offentlig brug, men de fleste 
ham kun tillagte af digterne, ofte i ringe anledninger. — 
Nogle slemme navne har han og fået af sine fjender. 
Vi ville mærke de vigtigste: 1. Audun 3: en forstyrrer. 
2. Galdur 3: heksemester. 3. Guen 3: kærlighed. 4. 
Har □: den hdje. 5. Her jaf adur 3: krigshærens fader. 
6. Jølfødur □: julens fader. Julen er først bleven fejret 
Odin eller solen til ære, men betyder og ethvert helligt 
giJde. 7. Svidr 3: vis. 8. Fjølsvidr □: meget vis. 9. 
Hlefreir □: havets herre. 10. Hlefrodr 3: klog påhavet. 
11. Gimner 3: bedrager. 12. Baleigur 3: som ejer lue. 
13. Svidur o: den, som brænder; — foruden adskillige 
sammensætninger af navnet Tyr, såsom* Farm atyr, Gauta- 
tyr, måske Gothernes Tyr o. s. v. NB. Blandt de 19 i 
edda anførte navne findes ikke Odin. Odin betyder på 
russisk én. I Tyskland kaldtes han Wodan. Onsdag 
har navn af ham. Hos Ossian kaldes Odin Loda.

§ 2-
Vore første forfædre dyrkede solen, hvilken dyrkelse 

Odin rev til sig. Julefestens oprindelse.
Af somme fritænkere blev han holdt for et ondt 

væsen, af andre for Mars eller krigsgud, men dog stedse 
for den eneste. Han rådede for vejr, og man drak hans 
skål ved gilderne. Atter holdtes han af andre for Pluto, 
for Jupiter, for Mercurius (haugadrottin). Hans dyrkelse 
var vidt udbredt, ti han blev dyrket:

1) ^Af de danske. Han kom iblandt til folk og hjalp 
dem i strid. Han lærte Harald Hyldetand at opstille sin 
hær og slog ham dog siden ihjæl i krigen mod den
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svenske Sigurd Ring. Den skik at kaste et spyd over 
den fjendtlige armé og indvie den til Odin.

2) <yff de svenske. Han havde tillige med de andre 
Aser sit fornemste tempel i Upsala, som var beklædt og 
tækket med guld, hvoraf er siden fundet spor. Murene 
stå endnu og ere forvandlede til en kristen kirke.

3) Af de norske. Grim, en norsk helt og liden konge 
i Telemarken, synger på sit sidste, da han var døde- 
ligen såret, at han nu kom til Odin i Valhalla. For 
Alfrek, konge i Hordeland, viste Odin sig som et men
neske og blev af ham gjort til jarl, og gjorde øllet godt 
ved at spytte i det, og lod sig give det barn, dronningen 
Signy gik med, hvilket Alfrek således udlagde, at han — 
Vikar blev han kaldet — skulde hænges i en galge. 
Det skete og siden, at Vikar lå i en havn for modvind 
og fik en spådom, at Odin vilde have en mand af hæren 
til at hænges. Loddet faldt på kongen, og Stærkodder 
overtalte ham til for spøg at lade det ske på sig i et 
træ og binde friske kalvetarme om halsen; men de bleve 
til de stærkeste vidjer, og den kvist, Odin havde givet 
Stærkodder at skyde med til kongen med disse ord: »Nu 
giver jeg dig til Odin!« blev til et spyd. Natten i for
vejen havde Odin, der havde opfødt Stærkodder under 
navn af Hrosharsgrane, redet med ham til en liden 0, 
hvorpå var noget skov, vist ham gudernes forsamling 
(hvor han satte sig selv på den 12te ledige stol) og 
ladet de andre guder tildele ham sin skæbne, ved hvil
ken lejlighed Thor stedse tillagde ham noget ondt, som 
Odin igen søgte at rette ved at give ham noget godt, 
så at han skulde leve i tre mænds alder, eje de bedste 
våben og harnisk og megen løsør, få sejer i hver strid 
og være poet, veltalende og afholdt af de store, og for 
alle disse velgerninger skulde Stærkodder forråde Vikar 
til ham.

4) Af de svenske Gother, som frygtede Odins vrede.
5) Af Islanderne. De svore på tinge ved den almægt

ige As.
6) Af Saxerne. Når Tyskerne bleve kristnede, måtte 

de afsværge Thor, Vodan og Saxernes Otl og alle de 
spøgelser, som ere i deres selskab. — Joh. Mich. Hei- 
nercius i sin afh. von dem heidnischen gotzen. cfr. Hamb: 
Mag: t. 26 p. 483 beretter, at på rådhuset i Goslav

li*
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skal i en voxtavle findes forvaret en bøn, som de saxiske 
hedninger gjorde til Odin under krigen mod Carol: 
Magn:

»Hellige store Odin! hjælp os og vor herre Witte- 
»kind og underfeldtherren mod Karl den slagter. 
»Jeg giver dig en okse, tvende får og byttet. Jeg 
»slagter dig alle fanger på dit hellige Hartsbjerg.«. . .

7) Af Angelsaxerne i England, indført af Saxerne.
8—9) Af Vandaler og Longobarder. Dette ses af den 

fabel, at Vandalerne ginge til Wodan og begærede sejr 
mod Vinderne. Wodan svarede, han vilde give sejren 
til dem, han ved solens opgang først så, hvorpå den 
viniliske anførerinde Gambora gik til Frea, Wodans hustru. 
Denne rådede, at de viniliske kvinder skulde trække deres 
hår frem i skikkelse af et skæg og være tidlig om morg
enen tilstede tillige med deres mænd lige for det vindue 
mod østen, hvoraf Wodan plejede se ud. Dette skete, 
og Wodan spurgte: Hvilke ere disse Longobarder, hvor
til Frea svarede, at han nu måtte give dem sejr, som 
han selv havde givet navn.
10) Af Svever, som ofrede en stor tønde øl til Wodan. 
11—19) Af Friser, Tyske Gother, Thyringer, Lauticier, 
Bjarmer, Russer af det holmgardske rige, Circasser, Alaner 
og Huner.

Endnu i vor tid dyrke Czuwapherne, et hedensk folk 
i Kasan, den afgud Thor, og et folk ved de siberiske 
grænser Thor, Frigga og Odin.

§ 3-
Tid efter anden skete mange forandringer i vore 

fædres religion, hvilket samleren af edda ej har iagttaget 
at henføre til forskellige tider. Derfor findes der nok 
så mange modsigelser. Nogle antoge sjælevandringen. 
Andre, på Persernes vis, et ondt og et godt væsen, 
hvoraf det første skulde ødelægges tillige med verden. 
To ulve på jagt efter sol og måne. Dette væsen varede, 
indtil kristendomen kom og forjog det ene med det 
andet. Med alt dette havde hvert land sin egen skytsgud, 
Danmark Odin, Norge og Island Thor, Sverrig Freyr. 
De gamle tillagde Odin to ulve, Geri og Freki, og 2 
ravne, Hugin og Munin, hvorfor han og kaldtes hrafnegud.
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Odin havde i Asgård et hdjt sæde, kaldet Hlidskjalv, 
hvorfra han kunde overse hele verden og alle menneske
nes gerninger og forstod alt, hvad han så. Under et 
asketræ, hvis 3 rødder strakte sig til Aserne, Hrym- 
thurserne og Niflheim, holdt Odin og Aserne, 12 i tallet, 
ting og dom og rede der hen på broen Bifrost, hver på 
sin hest. Odins hed Sleipner, havde 8 fødder og kunde 
løbe over havet med. Mimer ejede en brønd under den 
rod mod Hrymthurserne, hvis drik giver visdom og 
klogskab. Alfader måtte sætte sit ene øje i pant, før
end han fik en drik deraf. De andre Aser tjente og 
adlød ham som børn en fader.

§4-
Odins bedrifter går for det meste ud på galdring 

og hekseri. Odin, Thor og alle guder hjalp Odins søn 
Balder en gang imod Hother, konge i Danmark og Sverrig, 
men de blev af ham overvundne i et søslag og måtte 
tage flugten. Endelig mødte Hother Balder alene om 
natten og dræbte ham.

Odin forespurgte sig hos den Fin, Rostioph, hvor
ledes han skulde hævne sin søns død. Denne svarede, 
at ham skulde fødes en søn af Rinda, den russiske konges 
datter, som skulde hævne sin broder. Odin forvandlede 
sin skikkelse og gav sig i kongens krigstjeneste. Han 
kom i nåde, blev hans feldtherre og var sejerrig. Kongen 
bifaldt hans kærlighed, men Rinda afviste hans tilbud og 
kys med et ørefigen. Året derpå kom han igen under 
skikkelse af en smed og kaldte sig Roster. Han for
færdigede arbejde både i kobber og guld, og da han en 
dag foreviste prinsessen et kunstigt armbånd og bad om 
et kys, fik han atter én på øret. Kongen skændte på 
hende, men hun sagde, at hun ikke vilde have så gam
mel en mand. Derpå skabte han sig om til en ung 
krigsmand, tede sig alle vegne drabelig, men fik atter 
ved afskeden, i steden for et kys, et slag, så han faldt 
på jorden. Straks skrev han runer, □ : vers på et stykke 
bark, rørte hende dermed, så hun blev afsindig. Endelig 
forklædte han sig som en pige, kaldte sig Weccha, og 
gav sig ud for at forstå lægekunsten. Han blev antaget 
blandt dronningens piger, opvartede prinsessen og toede 
hendes fødder hver aften, gav hende omsider en lægedrik,
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som han sagde var så stræng, at man måtte binde hende. 
Af denne lejlighed betjente han sig og avlede med vold 
Boe, som ihjælslog Hother, da han var en nat gammel, 
men faldt tillige selv. For denne skammelige gerning 
blev Odin afsat og landflygtig i 10 år, indtil de andre 
guder endelig tog ham til nåde. Han sang sin trolddom 
over Mimers balsamerede hoved, så at det kunde tale og 
sige ham mange hemmelige ting. Han var smuk blandt 
venner, men så forfærdelig ud blandt fjender. Var en 
liodasmid ?: poet. Kunde gøre sine fjender døve, blinde 
og forvilde dem, gøre deres våben sløve, så at hans 
folk kunde rase frem uden harnisker som galne hunde; 
de bede i deres skjolde, vare stærke som bjørne og tyre; 
fik hverken skade af ild eller jærn; sådant kaldtes 
berserks-gang.

§ 5-
Odin forvandlede ofte sin dannelse; medens hans 

krop lå som død, rejste han om som fugl, fisk, dyr 
eller orm i andre lande. Med blotte ord kunde han 
slukke ild, stille havet, dreje vinden. Hans skib Skidb- 
ladner kunde foldes sammen som et klæde. Han satte 
sig på hdjene og opvakte de døde. Hans ravne floj 
vide om og bragte ham efterretninger. Han kunde ved 
galder og sejd påføre folk sygdom og ulykke, tage for
nuft og kræfter fra dem og give til andre. Vidste, 
hvor skatte lå i jorden.

§ 6.
Om Odins hustruer og børn er følgende at mærke: 

Frigga, Skade, Niords kone, Rinda, Gunlød, den Jotun 
Suttungs datter, Gerdur, vare hans hustruer til forskellige 
tider. Af hans mange børn mærkes blot: Balder, Vidar 
(kaldet den iode, næsten lige så stærk som Thor, han 
skulde dræbe Fenrisulven), Boe, Thor, Hermodur, Skjold, 
Brage, Hejmdal.



215

Thor.

§ !•
Thor var efter fablen Odins søn, avlet med jorden. 

Den rimeligste anledning til denne fabel. — Næst efter 
Odin var han den fornemste gud og kaldes derfor Asa- 
thor eller Aukethor o: den agende Thor, efter som han 
forestilledes kørende i en vogn med to gedebukke for. 
Etymologien af navnet torden er thorcdøn o: dunder. 
Thor besad især 3 kostelige ting, en hammer kaldet 
Mjølner — dværgene Ejtre og Broke gjorde den, og den 
kom altid af sig selv tilbage i hans hånd —, som Hrym- 
thurser og bjergriser frygter for, naar den kommer i 
luften, et bælte, Meigingarder, som gør ham dobbelt 
stærk, når han spænder det om sig, og jærnhansker, som 
han bruger til at holde hammeren med. Han er den stærk
este af guder og mennesker og ejer det rige, kaldet 
Thrudvanger, hvor hans slot Bilskermer ligger, i hvilket 
er 540 værelser og er det største hus, mennesker have 
bygget. Mærkeligt er det, at guderne siges at have 
kaldet på Thor, når de vare i nød.

§ 2.
Thor kørte en gang omkring i sin vogn og havde 

Loke med sig. Om aftenen tog de ind til en bonde. 
Thor slagtede sine bukke, flåede dem og lavede mad af 
dem. Han bød sin vært med kone og børn at spise 
med. Bondens søn hed Thjalfe, datteren Røskva. Thjalfe 
knuste med sin kniv et af benene for at få marven. 
Thor samlede benene i huderne, og da han næste morgen 
vilde gå og lettede på hammeren, fik bukkene liv, und
tagen at den ene blev halt på et bagben. Thor blev 
vred og satte et åsyn op, så at bonden nær havde døet 
af skræk, og krystede skaftet af hammeren, så at hans 
knogler bleve hvide, men lod sig dog bevæge til for- 
ligelse, da bonden bad om nåde. Til bod tog han 
Thjalfe og Røskva med sig, og de bleve hans tjenestefolk 
og fulgte ham altid siden. Bukken satte han der efter 
sig og drog til troldkæmpeland og svømmede over havet. 
Thjalfe var rask til fods og bar Thors vadsæk. Da
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natten kom på, søgte de om et herberge og fandt en 
hytte, hvor døren var på den ene ende og lige så vid 
som hytten var bred. Der krøbe de ind og sloge sig til 
rolighed. Om midnat skete et jordskælv, og huset be
vægede sig. Der hørtes og andet bulder. Thor satte 
sig i døren med sin hammer færdig at slaa til. Ved 
dagens ankomst så de en meget stor kæmpe ligge og 
snorke noget derfra. Da kunde Thor begribe, hvorfra 
alarmen var kommen. Han spændte Meigingarder om 
sig og spurgte den vågnede kæmpe, hvem han var. Han 
sagde sig at hedde Skrymner og vidste, at det var Thor, 
han talte med. Det havde været hans handske, Thor 
havde logeret i om natten. Skrymner spurgte, hvor han 
havde slæbt den hen o. s. v. Derpå sloge de sig i rejse
selskab sammen, pakkede deres levnedsmidler i den vad
sæk, som Skrymner bar. Da kæmpen næste nat sov, 
vilde Thor spise, men kunde ikke få vadsækken op, 
hvorover han blev vred og troende, Skrymner vilde have 
ham til bedste, gav han ham med Mjølner et slag i 
hovedet. Kæmpen vågnede og spurgte, om der faldt et 
blad af træet på hans hoved. Da han på ny sov ind, 
gav Thor ham endnu et drag, så at næbet på hammeren 
sank dybt ind i hovedet. Skrymner troede nu, at der 
var faldet et lidet gran ned på ham. Endelig slog Thor 
ham 3 die gang på den kind, som vendte opad, så at 
hammeren fo’r i til skaftet. Skrymner vågnede, følte sig 
på kinden og spurgte, om der var fugle i træet o. s. v., 
og om Thor var vågen, at han kunde begive sig på 
rejsen til Utgard. Der skulde han få at se store, græsse
lige mennesker og deres konge, Utgardeloke. — Nu 
vandrede de frem, indtil de så en stad med hdje mure, 
hvilke de ikke kunde komme over, men der var for 
porten et tralværk, igennem hvis stakit de krøb og kom 
ind på en stor gård og derfra ind i en sal med hele 
Utgardelokes hof. Kongen talte foragtelig om Thors 
størrelse og styrke og satte ham på adskillige prøver, 
som fortælles udførlig i Dæmes: 40—41 ex sqv: først 
med at lade Loke æde omkaps med Loge □: lue, hvori 
den første tabte, da Loge ikke alene fortærede alt kødet, 
men benene og til sidst truget selv med. — Dernæst 
spurgte Utgardeloke, hvad Thjalfe forstod. Denne måtte 
da løbe væddeløb med en halvvoksen dreng ved navn 
Huge o: tanken, og da denne leg 3 gange var gentaget,
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måtte Thjalfe give sig tabt. Nu spurgte Utgardeloke, 
hvad kunst Thor selv vilde vise. Denne svarede, at han 
vilde drikke omkaps med hvem, det skulde være. Derpå 
lod Utgardeloke frembære det horn, som hans hofmænd 
måtte uddrikke til straf, når nogen af dem havde forset 
sig. Under adskilligt skærrit begyndte Thor at drikke, 
men hornet blev lige fuldt. Endelig vilde han ikke mere. 
Så forlanger Utgardeloke, at han skal løfte hans kat op 
fra gulvet, hvilket Thor heller ikke kunde, uagtet det 
blev kun anset for børneleg.

Til aller sidst satte Utgardeloke Thor til at brydes 
med en gammel kælling, som tog således imod ham, at 
han sank ned på det ene knæ.

§ 3-
Dagen derpå, da Thor vilde rejse, forklarede kongen 

ham tingenes rette beskaffenhed og lod ham vide, at det 
var ved kogleri og trolddomskunster, han var overvunden. 
Klippen med de 3 dale viste, hvor hammerens slag vare 
faldne. Loge var en ild og Huge en ånd. Hornet lå 
med den ene ende i havet, hvilket Thor dog havde 
drukket så meget af, at det siden kaldes »ebbe«. — 
Katten var Midgårdsormen, som snor sig om hele jorden. 
Den gamle kælling var Hel eller døden. For resten 
rådede han ham fra at komme der tiere m. m. Thor 
løftede forbitret over alt dette narreri sin hammer og 
vilde slå til, men i det samme forsvandt staden, Utgarde
loke og alting; hvorpå Thor rejste hjem igen til Thrud- 
vanger.

§ 4-

For at hævne dette, besluttede Thor at fange den 
store orm. Han gik ud fra Asgård og gav sig i skikkelse 
af en ung dreng i selskab med den Jotun Ymer og fik 
tilladelse at ro med ham på fiskeri. Thor fik befaling 
at skaffe sig selv mading, hvorpå han rykkede hovedet 
af den bedste af Ymers stude og vadede ud efter båden, 
tog årerne og roede efter Ymers mening meget for 
langt ud. Rask gik det. Derpå kastede Thor en passelig 
snor og krog ud, og Midgårdsormen bed på. Ved dens 
heftige modstand sank Thors fødder igennem bunden af 
fartojet, så at han stod på bunden af havet og vilde
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drage sit rov op. Ormen gloede fælt og begyndte at 
sprude ild, Ymer skiftede farve af angst, og da Thor 
greb til hammeren for at give ham sin rest, overskar 
Ymer snoren, så at ormen igen slap ud i havet. Men 
Thor gav Ymer for sin umage et slag af knyttet næve 
i hovedet, kastede ham over borde og vadede selv til 
lands igen.

§ 5-
Thor kæmpede og en gang med den Jotun Hrugner 

og overvandt ham ved torden og lynild, hvorimod Hrug
ner kastede en slibesten til ham, som gik itu i luften, 
så at det halve faldt til jorden, og det andet halve blev 
siddende fast i Thors pande. En heks skulde ved sine 
viser få den ud igen, men glemte al sin kunst ved det 
Thor fortalte hende den glade tidende, at han havde 
båret hendes mand, Ørvandel, på sin ryg ud af Jotun- 
hejm og derved vadet over Elivaga og sat én af hans 
tæer på himlen, hvilken stjærne siden kaldtes Ørvandels 
tå. Han dræbte Gialp, en datter af Gejrrand, som vilde 
drukne ham i den elv Vimur, og brød siden ryggen itu 
på to andre af hans døtre og gennemborede ham selv 
med en gloende jærnstang, som gik langt ned i jorden. — 
Thor rev også 4 arme af Stærkodders legeme og gjorde 
ham derved lig andre mennesker.

§ 6.
Thor regerede i luften og styrede torden, lynild, 

vind, regn, godt vejr og jordens afgrøde, hvorfor der 
blev ofret til ham, når man blev truet med pest eller 
hunger.

Trællene hørte Thor til og kom til ham i den 
anden verden. Hans lyst og forretning var at forfølge 
hekse og Jotuner. — En gang blev hans hammer ham 
frastjålen, medens han sov. Han tog sin tilflugt til 
Freja, som lånte ham sin fjederham, hvori nu Loke floj 
til Jotunhejm. Her fik han så at vide, at Thrymr, 
Thursernes herre, havde gemt hammeren 9 raster under 
jorden, og at den ikke var at få tilbage, uden på det 
vilkår, at man skulde skaffe ham Freya til kone. Loke 
kom hjæm til Asgård og fortalte dette, men Freya vilde 
ingenlunde bekvemme sig dertil. Aserne holdt da en
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rådsforsamling, og gav Hejmdal dem endelig det anslag, 
at Thor skulde lade sig pynte til brud og selv drage til 
Jotunhejm. Thor vilde nødig dertil på grund af, at 
Aserne skulde forklare ham det til hån som en slags 
kvindagtighed, men Loke overbeviste ham om nødvendig
heden deraf, såfremt Jotunerne ikke snart skulde indtage 
Asgård, som vilde ske, med mindre han fik sin hammer 
igen. Det skete da, Thor blev brud, Loke hans pige. 
Gedebukkene bleve forspændte, og toget stod til Jotun
hejm. Der var lavet til bryllup og stor stads på færde. 
Thrymr forundrede sig over, at de 2 kvinder spiste så 
stærkt. Loke sagde, at Freya havde længtes så meget 
efter at komme afsted, at hun ikke havde spist i 8 dage. 
Da Thrymr vilde kysse sin brud og blev forfærdet over 
hendes gloende øjne, sagde Loke, hun havde ikke sovet 
i 8 dage.

Endelig blev hammeren frembåret og lagt i den 
formente bruds skød for på en slags måde at stadfæste 
deres forbindelse, hvorpå Thor tog den fat og ihjælslog 
Thrymr og al hans slægt.

Thor blev dyrket af 4 store nordiske folk, Danske, 
Gother, Svenske og Norske. Endnu dyrkes han af Ostiak- 
erne ved Obyfloden og af Ozwascherne, som ofre ham 
den første grøde af jorden.

§7-
Thors rette kone var Sif, som havde været gift til

forn og i dette ægteskab avlet Uller, men med Thor 
avlede hun Thrudur. Loke skar en gang for skæmt 
hendes hår af, men måtte af frygt for Thor love at 
skaffe hende hos de sorte alfer et andet igen af guld, 
der skulde vokse som andet hår, han fik det og af de 
dværge Yvalldes sønner. Den Jotun Hrugner truede en 
gang at føre hende bort til Jotunhejm. Thor avlede 
imidlertid med den troldkæmpinde Jærnsakse, Magne, som 
allerede var så stærk, da han var 3 nætter gammel, at 
han kunde kaste Hrugners fod til side, som lå på Thors 
hals, hvilken ingen anden kunde rokke, hvorfor Thor 
til taksigelse gav ham Hrugners hest, Gullsoke eller Gul- 
fakse (vid: § 5), som syntes dog Odin at være uret. 
Thor havde og en søn ved navn Mode. I den gamle 
edda siges, at Mode og Magne skulde have hammeren, 
efter at Surturs brand er slukket.
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§ 8.
Thor havde et stort tempel i Gothland, som om

trent 1130 blev plyndret af den danske prins Magnus. 
I Norge blev han især anset som patron og højtidelig 
dyrket. Havde et særdeles prægtigt tempel i Guldbrands
dalen, ligeledes på Island. Adskillige bjærge vare ind
viede til ham. Hans billede stod altid i midten af de 3 
øverste guder; torsdag og tormåned have deres navne 
af ham.

Freyr.

S i-
Freyr var den tredie i rangen af de 3 store og for

nemste guder. Som menneske betragtet var han en konge 
i Sverrig og blev efter sin død ophojet til Ves værdighed 
og fik hans dyrkelse. Han forstås og ved Thridie. Var 
ellers en søn af Niord (hvorom siden), som avlede ham 
og Freya med sin søster. Følgelig var han af herkomst 
en Vaner ?: Græker. Guderne, siger Grimnismal, gav 
ham Alf hej m til tannse ?: foræring, da han fik de første 
tænder. Han forestilles som den bedste og ædelmodigste 
af alle guderne, elsket af dem alle, hjælpsom og kysk. 
Han rådede for regn og solskin og jordens vækst, derfor 
var det godt at dyrke ham i henseende til frugtbarhed, 
fred og rigdom, hvorover han og havde rådighed. En 
gang var han så uforsigtig at sætte sig i Odins sæde på 
Hlidskjalv for at se ud over verden og fik til sin straf 
øje på den dejlige og klarskinnende Gerdur, en datter 
af den bjærgrise Gymer og Aurboda. Han blev stum 
af sorg og iorlibelse, hverken sov, drak eller talede med 
nogen. Niord, som dette gik til hjærte, fik ved Freyrs 
tjener Skirner hans anliggende udlokket. Freyr pålagde 
ham tillige at fri for sig og skaffe sig Gerdur til hustru. 
Men da denne expedition var temmelig farlig, fordi jom
fruburet var bevogtet af gale hunde, måtte Freyr give
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ham sit kostelige sværd, som udtrak sig selv mod Jætter, 
men duede ikke uden i sin ejers hånd. Dette hele tog, 
så vel som Skirners samtale med Gerdur findes beskrevet 
i et eget digt, som hedder Skirnisfør □: Skirners rejse. 
Hun måtte til sidst give sit ja og lovede at komme til 
Barø om 9 dage og holde bryllup. Sværdet savnede 
Freyr hojligen siden, da han havde en kamp med Bela, 
hvor han var i stor vånde, men i ragnarockr vil det 
først for alvor bekomme ham ilde, at han ikke ejer det.

De dværge Eitre og Broke, Yvalds sønner, vare 
meget kunstrige og nævenyttige. Broke havde gjort 3 
kostelige ting især, nemlig det guldhår, som Loke måtte 
skaffe Sif, Thors kone, skibet Skidbladner, som altid 
havde god vind, og et spyd, Gugner, som stedse traf i 
krig. Derpå vædder Loke om sit hoved, at broderen 
Eitre ikke skulde kunne forfærdige 3 så kostelige stykker, 
men denne lægger først et svineskind i ilden, hvoraf 
blev et svin, hvis børster vare af guld og lyste i den 
mørke nat. Det kunde løbe både på land og vand 
værre end nogen hest og kaldtes Guldbørste og Slidetand. 
Derpå lægger han et stykke guld i ilden — broderen 
trækker bælgen som før — og deraf udkom en ring, 
som havde den egenskab hver 9de dag at føde 8 lige 
sådanne ringe, den blev kaldet Drypner, fordi at ae 
andre dryppede af den. Endelig lagde Eitre et stykke 
jærn i essen, og deraf fremkom hammeren Mjølner.*) 
Af alle disse pretiosa fik Odin Gugner og Drypner, Thor 
guldhåret og Mjølner, Freyr Guldbørste og Skidbladner. 
Mere herom i Lokes historie.

§ 3-
Med Guldbørste kørte Freyr sædvanlig i en karre 

og bivånede i dette optog Balders begravelse. Han havde 
ellers også en hest, hvormed han red på Bifrost. Han 
blev også påkaldt af skibsfolk for god vind og af sø
røvere (hvis håndtering på de tider ikke var uærlig) for 
godt bytte, som kaldtes at få noget af Freyrs pose.

e) Skade, at dens skaft var for kort, den kunde ellers puttes i lommen.
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Saxo Grammatikus og flere kalder ham Frø, og han 
var egentlig Sverrigs skytsgud, uagtet han blev dyrket på 
andre steder f. eks. på Island, hvor han havde mange 
prægtige templer, særdeles det i Vatnsdal, som Ingemund 
den gamle byggede. Denne mand var selv hofgode o: 
både herredshøvding og præst eller tempelforstander — 
Hof var et tempel. Ingen bevæbnet måtte komme her 
ind. — Af dette påskud betjænte Ingemund sig for at 
konfiskere det gode sværd, der tilhørte en Normand ved 
navn Rafn, efter at han forgæves havde bedet ham derom. 
Om Freyr som konge eller drotte i Sverrig, hvorledes 
han byggede templet i Upsal, som hans søster Freya 
siden forestod, hvorledes han døde næsten efter alle de 
andre guder, hvorledes hans mænd skjulte hans død i 3 
år og lode skatterne bringe ind i en hoj med 3 vinduer 
på, ventelig for at indbilde almuen, at han levede evig, 
eller måske fordi regeringen endnu vaklede, og hans søn 
Fjølner var ganske ung, — alt dette hører ikke til my- 
thologien. Efter Saxos mening indførte han menneske
ofring i Norden, men når man betragter, at de fleste 
gamle folk længe før Freyrs tid have brugt denne grue
lige skik, og at vore forfædre have gjort det samme til 
deres guder, særdeles Odin og Thor, så er beskyldningen 
nok urigtig.

Niord.

§ i-
Han var ingen Aser af fødsel, men kommen fra 

Vanaland. Men da guderne stiftede forlig med Vanerne, 
blev han fra disses side givet til gidsel lige som Hæner 
fra Asernes. Med sin søster avlede han Freyr og Freya. 
Siden ægtede han Skade, datter af den Jotun Thjasse 
(hvorom mere bedre frem), men kunde ikke forliges med 
hende, ti hun vilde bo på bjærgene på et sted kaldet 
Thrymhejm (måske, siger Suhm, Trundhjem, hvilket 
bestyrkes ved det, hun var af J otunernes slægt, med
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hvilket navn Aserne kaldte Nordens forrige indbyggere, 
som de funde for sig), men han derimod vilde bo i 
Noatun ved havet. Endelig bleve de således forligte, 
at de skulde bo vekselvis i 9 dage på bjærgene og 3 i 
Noatun. Efter Odins død regerede han over de svenske 
og holdt offerne vedlige, man må ikke confundere 
ham med Nor, som kom fra Finland til Norge og re
gerede der.

§ 2-
I Niords tid døde de fleste guder. Da han selv 

skulde dø, lod han sig mærke eller såre for at komme 
til Odin. Vore fædre troede også om ham, at han 
rådede for vindens fart og kunde stille hav og ild, hvor
for og de, som fore til skibs og på jagt og fiskeri, på
kaldte ham. Han var rig og ejede meget gods, hvorover 
han ej alene fik tilnavn af den rige, men blev og anset 
for at kunne give dennem, som dyrke ham, gods både 
i jord og penninge. Han blev dyrket både i Norge og 
Island.

BallcLur.

§ i-
Balldur var en søn af Odin og Frigga. Om ham 

siger edda: »Han er den bedste, og hannem berømmer 
alle mænd. Han er så dejlig tilsjune og faffver, at det 
ljuser aff hannem. Han er den viseste blandt de Asianer, 
bedst talendis og barmhjærtigste. Den natur følger han
nem, at ingen hans dom må bøje fra sandhed. Han 
bor der, som hedder Brejdablik på himmelen. Udi det 
må ikke være nogen ting uren —«.

I Brejdablik var der kolonner udgravne med runer, 
som kunde opvække døde. Balld. øjenbryne.
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§ 2.

Ved denne lejlighed anmærket, at der efter vore 
fædres mening var adskillige stæder i himlen. Foruden 
det prægtige Brejdablik var der Alfhejm, Glitner, hvis 
vægge, kolonner og alt indvendige var guld, men taget 
sølv. Himinborg eller Himinberg beliggende der, hvor 
broen Bifrost støder til himlen. Den store stad Valaskjalv, 
Odins stad, ganske bygt af sølv, hvor Odins sæde Hlid- 
skjalv var. Yderst på himlen mod sønden er Gimle, 
mer glimrende end solen selv, og som skal bestå sig, 
når alting forgår. Der skulle de gode leve til evig tid.

C 2 J J'
Balldur var den eneste af guderne foruden Høder, 

om hvilken edda siger, at han skulde dø før verdens 
undergang. Dermed gik det således til: Han havde 
mange drømme, at hans liv stod i vove, hvorover Aserne 
besluttede at bede ham sikkerhed mod al fare. Frigga 
tog da ed af ild, vand, jærn og alle metaller, sten, jord, 
træer, sygdomme, dyr, fugle, forgift, orme og alle ting 
i naturen, at de ikke skulde skade Balldur. Da dette var 
sket, havde guderne deres lyst af at skyde og slå til 
ham, efter som det ikke gjorde ham nogen skade. Men 
Loke, som var ond og fortrød på, at det gik andre vel, 
tog en kvindes skikkelse på, gik til Frigga og fik af 
hende at vide, at der østen for Valhalla stod et træ, 
kaldet Mistiltejrn, som hun ingen ed havde taget af, 
fordi hun syntes, at det var for ungt og spædt. Da gik 
Loke hen og rykkede det op og kom til Høder, som 
stod langt uden for de legende Asers kreds, fordi han 
var blind, og sagde, han skulde også gøre Balldur ære. 
Jeg skal føre dig did, hvor han står, sagde han, skyd 
denne kæp til ham. Høder gjorde så, men træet rendte 
tvært igennem Balldur, så at han faldt død til jorden, og 
er dette den største misgerning, hedder det, som er be
drevet blandt guder og mennesker. Alle Aser blev her
over forfærdede, men turde ikke hævne det, fordi freden 
måtte ubrødelig holdes i Asgård. Særdeles tog Odin sig 
det nær, fordi han vidste, hvor hojligen guderne vilde 
komme til at savne hans søn i ragnarockr. Han hævnede 
dog dette drab, som tilforn er vist.
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§ 4-
Endelig flyttede Aserne Balldurs lig til havet og 

vilde føre hans skib Hringhorne, som var det største af 
alle skibe, på land, for derpå at brænde liget, men de 
formåede ikke at få det af sted. Da blev den gyn o: 

heks Hirrock hentet fra Jotunhejm, hun red på en ulv 
og havde en slange til tømme. Fire af Odins strids
kæmper kunde ikke holde ulven uden ved at lægge den 
ned på jorden. Hun stødte skibet ved første stød af sted, 
så at ild floj af kølen, og alle lande skælvede. Thor 
blev vred og vilde slå til hende med sin hammer, men 
alle guderne bad for hende. Derpå blev Balldur og 
hans hustru Nanna, Nefs datter (efter Saxe hed hans 
kone Gevars datter), som var død af sorg, lagte på ilden 
og brændte sammen. Thor viede ilden med sin hammer 
og sparkede, såsom han var i ondt lune, dværgen Litur, 
der løb for hans fødder, ind på bålet med. Ved dette 
bål var nærværende: Odin, Frigga, Valkyrierne, Odins 
tvende ravne, Freyr kørte i en karre med galten for, 
Hejmdal red på sin hest Gulltop, og Freya havde sine 
katte for. Desforuden var der mange Hrymthurser og 
Bjærgriser til stede. Odin lagde den kostelige ring Drup- 
ner på bålet, og Balldurs hest blev brændt med sin herre.

§ 5-
Siden Balldur ikke var kommen af dage på nogen 

efter vore forfædres begreb ærefuld og honet måde, så 
blev hans lod at komme til Hel, dødens gudinde, som 
vi siden skulle lære nærmere at kende. Frigga var for
legen for at få sin søn ud her fra og bad, at nogen 
vilde rejse ned til underverdenen, Hels bolig og byde 
alt, hvad hun vilde begære, for at slippe Balldur ud igen. 
Hermodur påtog sig dette ærinde og red did ned på 
Odins hest Slejpner. De nærmere omstændigheder ved 
dette tog bliver siden fortalte i Hermodurs historie. Så 
meget hører her hen, at Hel samtykkede i at lade Balldur 
løs, dersom alting i verden, både levende og døde ting, 
vilde begræde hans død, at hun deraf kunde se, om han 
var så elsket, som man sagde. Balldur gav Hermodur 
ringen Drupner med tilbage til Odin til et tegn, at han 
havde været der. Nanna sendte også Frigga en guld- 
fingerring og andre gaver. Aserne skikkede nu gesandterne

Nyod,rd: Efterslægtsselskabet. 15
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ud i den hele verden for at bede alle begræde Balldur, 
hvilket de og gjorde, undtagen en gygur i en stor hule, 
som sagde, at Hel kunde længe nok beholde ham fur 
hende. Loke mentes at have påtaget sig denne skikkelse 
og spillet gygens rolle for at hindre Balldurs befrielse. 
Ikke desto mindre skal dog Balldur og Høder efter rag- 
narockr og verdens fornyelse komme tilbage fra Hel og 
tale sammen om deres genvordigheder.

§ 6.
Foruden andre gode egenskaber har Balldur v.iret 

berømt blandt Aserne for sin tapperhed. Di Loke i 
gæstebudet hos Ægir blev alt for grov mod Aserne (som 
fortælles alt sammen udførlig i Lokasenna eller Ægirs 
drecka), indføres Frigga talende således til ham: »Du 
må vide, at om jeg havde her inde i Ægirs sal en søn, 
lig Balldur, da slap du ikke ud fra Asernes sønner, men 
du blev slagen midt i din forbitrelse.« Balldur blev 
meget dyrket i Norge. I Sogn var et anseligt sted, 
kaldet »Balldurs hage« o: have. — Dette sted var sær
deles helligt. Adskillige steder i Danmark bære navn 
efter ham, som Balderup, Baldersbrvnd, Baldershoj o. 11.

§ 7-
Til sidst er at mærke om Balldur, at han havde en 

søn med Nanna, som hed Forsete. Efter edda e(ede 
denne det sted i himlen, som kaldtes Glittner. Han for
ligte alle sager, som kom for hans domstol, der også 
kaldes det bedste domsted, som der er nogen tid til 
både hos guder og mænd. Helgeland kaldtes i gamle 
dage Forsetes land eller Farria. Her er han formodentlig 
bleven dyrket.

Tyr.
Tyr har været én af de f< rntmsti guder her i Nord<n 

næst efter de omtalte tie, i din, Thor og Freyr. Edda
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beskriver ham således: »Der er en asianske mand, som 
hedder Tyr, han er mest dristig og frimodig, han råder 
meget for sejr udi krig og orlog. Hannem er god at 
påkalde for mægtige krigskæmper. Det er et ordsprog, 
at den er så før som Tyr, som langt overgår andre 
mænd og ikke vorder, hvad han begynder. Han er og 
vis, så at der siges også, at den er så vis som Tyr, 
hvilken som der er (den) viseste.«

§ 2.

Tyr aflagde et bevis for sin dristighed ved følgende 
anledning. Da Fenrisulven var født (af Loke og Anger- 
bode), opfødte Aserne ham hjemme hos sig, og Tyr 
alene havde mod til at give ham spise. Men da guderne 
så, hvormeget han daglig vokste, og alle spådommene 
sagde, at han var født dem til skade, faldt de på at gøre 
et bånd, som var meget stærkt, og kaldte det Læding. 
Dette bare de til ulven og bade ham forsøge sin styrke 
derpå. Ulven lod dem handle sig, som de vilde, da 
han anså det for småting at slide båndet. Han blev 
bundet dermed, men ved det første ryk, han gjorde med 
fødderne, sprang det itu, og han blev løs. Derpå gjorde 
de et andet bånd dobbelt så stærkt ved navn Drøma. 
Ulven lod sig atter binde, og det kostede ham noget 
mere umage at slide sig, men han gjorde det dog. 
Derpå blev Aserne bange, at de ikke skulde få bugt med 
dette farlige dyr, og Alfader sendte Skirner, Freyrs sende
bud, til de sorte alfer og lod hos dem gøre et bånd, som 
kaldtes Glejpner. Det var sammensat af 6 ting, nemlig:
a) Af den lyd kattens fødder gør, når den går på jorden.
b) Af kvindeskæg, c) Af klippernes rødder, d) Af 
bjørne-sener, e) Af fiskens ånde og f) Af fuglenes spyt. 
Dette bånd var så blødt som en silkerem, stærkt og 
uslideligt. Aserne takkede Skirner trolig for hans ærinde 
og vare meget glade. Derpå gik de ud på en ø, som 
hedder Lingi, i den ferske sø Amsvartnes, toge ulven 
med og spurgte, om han turde lade sig binde af denne 
line. Men da han nærmere betænkte sig, forekom det 
ham, at der nok måtte stikke nogen forborgen list heri; 
ti, sagde han, at det lod ikke, som der var megen ære 
at hente af den bedrift at slide slig en strimmel, men 
dersom det var gjort med svig, kom det ikke på hans

15«
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fødder. Derpå svarede guderne, at han skulde ikke 
være nogen kujon, havde han kunnet slide de tykke 
bånd, måtte han og kunne skille sig ved dette spæde. 
Var det ham derimod for stærkt, skulde de nok løse 
ham igen. Ja, sagde da Fenris, hvis så er, får jeg nok 
sent hjælp hos eder. Dog, hvor ugærne jeg end lader 
dette bånd lægge på mig, vil jeg dog ikke beskyldes for 
fejghed, men én af eder må til pant på, at I igen vil 
løse mig, lægge sin hdjre hånd i min mund.

§ 3-
Aserne så til hinanden og syntes dem, at dette var 

to besværlige vilkår at vælge i, og ingen vilde byde sin 
hånd frem, undtagen Tyr. Han stak den ind i ulvens 
gab, og båndet blev knyttet. Ulven sprang og sprællede, 
men det hjalp ikke. Alle Aserne lo, så nær som Tyr, 
ti han mistede sin hånd ved denne lejlighed og var 
stedse siden énhændet. Enden af båndet fæstede de til 
en stor sten. Ulven mærkede, han var bedraget og 
fanget, gabte og holdt hus og vilde bide om sig, men 
de kastede ham et sværd i munden, som kom til at stå 
op og ned. Han tudede og frådede, så at en å, som kaldtes 
Won, flød ud af hans mund, og således skal han ligge 
til ragnarockr. Men så hellige vare gudernes tingsteder, 
at de ikke vilde besmitte dem med ulvens blod og dræbe 
ham, omendskønt de af spådommene vidste, at han en 
gang skulde blive Odins egen banemand.

§ 4-
I ragnarockr strider Tyr med den fæle hund Garm, 

som var bundet udenfor den stenhule Gnypa og ansås 
for den største fordærvelse. Han og Tyr bringer hin
anden af dage. Tyr var så anset, at Odin selv havde 
adskillige navne efter ham, som: Farmatyr, Hropatyr, 
Weratyr, Gautatyr, Hroptatyr etc. — Han har i eada 5 
navne, hvoriblandt er Odins søn og Balldurs broder. I 
en gammel saga siges der om øl, at det var brygget 
med Tyrs styrke. Tirsdag har uden tvivl sit navn af 
ham. Krig kaldtes »Tyrs ting«. Cimbrerne havde en 
kobbertyr, som de svore på.
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Loke bebrejder ham i Lokasenna blandt andet, at 
han selv havde avlet en søn med hans kone, uden at 
Tyr havde fået mindste penge til erstatning, hviket Tyr 
ej findes at have igendrevet.

Hejmlallur.

§ i-
Hejmdal kaldtes den hvide As, og han var, siger 

edda, ypperlig og hellig. Ham fødte til verden 9 søstre, 
som alle vare jomfruer. Han kaldtes og Halin Nidi og 
Gullintann, fordi hans tænder vare af guld. Hans hest 
hed Gulltop, og på den red han ved Balldurs begravelse. 
Han boede på Himinberg eller Himmelbjærg ved Bifrost 
og var gudernes vægter og sad ved himmelens ende at 
vogte broen for bjærgriser. Han behøver mindre søvn 
end en fugl og ser lige vel både om natten og dagen 
på 100 graders længde. Han kan høre den mindste lyd, 
hvorledes græsset gror på marken og ulden på fårene. 
Hans basune Gjallarhorn kan høres over den hele verden. 
I den blæser han, når ragnarockr kommer, og Surtur 
med Muspels sønner rider på regnbuen, og opvækker 
derved alle guderne til strid, men bliver selv dræbt af 
Loke, som han igen dræber. — Der er en fabel om, at 
han skal ihjælslåes af en mands hoved (hvorover hans 
sværd blev kaldet hoved), men dette sigter efter Suhms 
mening til hans menneskekærlighed, ligesom det, at han 
skal omkomme i ragnarockr til hans guddommelighed. 
Blandt hans tilnavne er: Den, som søger efter Frevas 
smykke og den, som strider med Loke om det smykke 
Brysinge, hvor de begge have påtaget sig sælhunds lign
else. Måske denne fabel kan oplyse, hvorfor han og 
Loke skulde stride sammen på verdens vderste dag. 
Suhm mener, at vore fædre ved ham have forstået en 
gejst, som stod for regnbuen, at hans mødre, som vare 
søstre og jomfruer, ere farverne i regnbuen, som ere så
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klare og rene, og som til hobe frembringer den. Ved 
det han kunde se så langt, skulde der sigtes til regn
buens længde.

§2.

I Lokasenna berettes, at Hejmdal satte Loke til rette 
for hans næsvished i gæstebudet hos Ægir og forekastede 
ham især, at han havde drukket for meget. Men Loke 
bebrejdede ham igen, at han havde fået en foragtelig be
stilling, at være gudernes vægter, stedse udsat for luftens 
strænghed uden at nyde søvn eller ro. — Et steds siges 
der, at han kunde forudse tilkommende ting lige som 
andre Vaner. Her synes at tillægges ham en vanisk 
herkomst. Det var ellers ham, som gav det råd, at 
Thor skulde lade sig føre som brud til Jotunhejm for 
at hente sin hammer.

Brage.

§
Brage var efter edda berømt for sin veltalenhed og vis

dom samt styrke i poesien. Det hedder om ham: »Brage 
hedder en af Asianerne, han er den synderligste, så meget 
som fornuftighed vedkommer, og besynderlig ud af veltalen
hed og ordenes ny påfindelse. Han kan mest poeteri, og ud 
af hans navn kaldes rim o: digtekunst »bragur«. Den som 
bekvemmest kunde tale, kaldtes bragamadur. Han kaldes 
også »As med det lange skæg«, ventelig for ved hans 
alder at betegne hans visdom og klogskab. Der står og, 
at der blandt mange ting var runer udgravne på hans 
tunge, hvormed øjensynlig sigtes til hans veltalenhed. 
Når en konge eller fornem herre var død, og hans lig- 
begængelse holdtes, blev et fuldt skænket bæger indbragt, 
som sønnen eller arvingen måtte uddrikke, inden han 
havde ret til at tilegne sig arven, og måtte han ved den 
lejlighed tillige gøre et anseligt løfte. Sådan en skål 
kaldtes bragebæger. Han drak også Brage til ære ved
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andre lejligheder f. eks. ved ofringer. Kosakkerne, som 
bo ved floden Don, kalde endnu deres drik braga, nogle 
tartariske folk ligeledes. I Lanchestershire i Engelland 
haves et slags øl, der er blandet med honning og kryde- 
rier, som kaldes bragget.

§ 2.

Efter Lokasenna var han med i Ægirs gæstebud, 
hvor han og var den første, der forsikrede Loke, at 
Aserne ikke toge ham til bords med sig. Derfor ude
lukkede Loke ham også, da han ved det første bæger, 
som blev ham rækket, hilsede alle Aser og Asinier. 
Brage tilbød sig vel at ville give ham af sit gods en 
hest og et sværd, hvis han vilde holde sig rolig og ikke 
opirre guderne til vrede. Men Loke svarede ham spotte- 
lig, at han vel adrig fik hest eller armbånd, forekastede 
ham og, at han var den største kujon af alle dem, der 
var tilstede. Brage udlod sig vel derpå, at hvis han var 
uden for som inden for salen, skulde han bære Lokes 
hoved i sin hånd og derved betale ham for hans løgn. 
Men Loke svarede stolt og koldsindig, at han kunde nok 
paradere smukt på en bænk, men duede ikke til at give 
sig i kast med nogen vred mand etc. — Brage har været 
i megen anseelse, ti i Før Skirnis siges, at Skirner truede 
Gerdur med Brages vrede, dersom hun ikke vilde have 
Freyr, således: Vred er dig Odin, vred er dig Asabragur, 
hvorved han altså sættes næst efter Odin og for ved 
Freyr selv og hans vrede, som særdeles betydelig. Idun 
var Brages hustru, om hende bliver i det følgende handlet 
for sig selv.

Vidar.

§ i-
Vidar kaldtes den tiende As og gik med meget 

tykke sko, hvoraf den ene fra alle tider er gjort af det
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læder, som afskæres af hælen og remmerne, hvorfor alle 
de, som under Aserne vel, må se til, at det bliver vel 
afskåret. På et andet sted ‘(i kenningar) ses, at hans 
sko vare af jærn. Sammesteds ses, at han skal have 
været Odins søn, men hans moder var efter edda en 
gygur, som hed Grydur. Næst Thor var han den stærk
este af Aserne, og guderne havde derfor megen hjælp af 
ham i alle' farlige begivenheder. I ragnarockr skal han 
i særdeleshed té sin manddom, idet han skal stige med 
sin ene fod ned i kæften på Fenrisulven og med sin 
anden hånd tage fat på ulvens øverste kæft og splitte 
hans mund ad, så at han dør deraf. Selv skal han ingen 
skade få, ikke en gang af den græsselige lue, som skal 
opbrænde hele jorden, men han skal leve på den for
nyede jord.

§ 2.

løvrigt vides der intet mere om Vidar, end hvad 
der fortælles i Lokasenna, nemlig, at han var med i 
gæstebudet hos Ægir og måtte efter Odins befaling vige 
sit sæde for at give Loke rum, på det denne ikke ved 
sit skænderi skulde forstyrre gildet, som han dog allige
vel gjorde.

Hødur.

Hødur eller Haudr er blind, men meget stærk, og 
vilde guderne gerne, at hans navn ej behøvede at nævnes, 
eftersom hans gerning skal længe ihukommes af guder 
og mennesker. Han var den, der dræbte Balldur, som 
vi tilforn have hørt, og blev igen dræbt af Vale, hvorom 
mere neden for. Efter ragnarockr skal han komme fra 
Hel til den ny jord tillige med Balldur, og da skulle de 
være gode venner og tale sammen om deres genvordig
heder. Efter edda skal ingen af guderne blive tilovers 
efter ragnarockr uden Vidar, Vale, Balldur og Hødur.
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Yale.

Vale eller Vile, som hos Saxo kaldes Boe, var 
Odins søn, avlet med den russiske prinsesse Rinda. Han 
var dristig i krig og skød meget vist. Rlandt de til
navne, han har, er og dette: Den, som bebor sin faders 
hus, hvorved uden tvivl sigtes til den mening, at han 
efter Odins død skal bebo den ny jord. Han foregives 
kun at have været én nat gammel, da han dræbte Hødur. 
Suhm gør herover følgende rimelige anmærkning p. 213: 
»Måske i den lærdom hos vore fædre, som gjorde alle 
guderne til naturlige ting, forstås ved Hødur natten, 
som fordriver solens glans eller gode indflydelse, det er 
Balldur, og ved Vale dagen, som igen frembringer den 
og fordriver natten, ti da kan man let forstå, hvorfor 
Vale siges kun at have været én dag gammel, da han 
dræbte Hødur.«

Ulier.

Uller var gudinden Sifs søn, altså Thors stedsøn, 
men hvem hans egen fader var er ubekendt. Han be
skrives i edda for en så stor bueskytter og skiløber, at 
ingen kunde komme op imod ham. Han var tillige 
skøn af udseende og havde alle de egenskaber, der høre 
til en god krigsmand. Ham påkaldte man i særdeleshed 
i tvekamp. — Han havde en bolig, som kaldtes Ydalir, 
det er: duggede dale. Et blandt hans 6 tilnavne er 
Vejda-As, det er: den jagende As. Saxo kalder ham 
Olier og vidner, at han af guderne blev indsat i Odins 
sted, da denne måtte tage flugten fra Byzanz o: det ny 
Asgård, og blev ikke alene konge, gud og ypperstepræst, 
men fik endog hans navn dg regerede der i 10 år, ind
til Odin kom tilbage. Han er den såkaldte Mithodin. 
Han har efter Saxo ligeledes været en stor heksemester
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og kunde komme over havet ved et ben, som han ved 
trolddomsvers havde fortryllet og betjænte sig af det som 
årer. At han er bleven dyrket af de svenske, synes 
troligt deraf, at man finder hans navn igen i et herred 
ikke langt fra Upsala, som kaldes Ulleraker.

Hermodur.

Da Balldur var ihjælslået, spurgte Frigga, hvem der 
var blandt Aserne, som vilde købe hendes kærlighed så 
dyrt og ride til helvede og forsøge, om han kunde finde 
Balldur og byde Hel, hvad hun vilde have, for at han 
måtte komme løs der fra. Men han kaldtes Hermodur 
hin snare, står der i edda, som påtog sig dette gesandt
skab. Odins egen hest Slejpner blev taget frem, Her
modur steg på ham og rendte 9 ganske nætter og dage 
igennem mørke og dybe dale, så han intet så, før han 
kom til den å, som hedder Gial, hvor han fo’r over 
broen, som var belagt med guld. En jomfru ved navn 
Modguder bevogtede broen. Hun spørger om hans navn 
og herkomst og sagde: Forleden dag vare fem skarer 
af døde mænd redne over broen, men ikke rumler broen 
mindre under dig alene, og du har heller ikke sådan 
farve som dødninger. Hvorfor rider du her på helvedes 
vej? Da svarede Hermodur: han ledte efter Balldur, 
om hun ikke havde set noget til ham. Hun sagde igen, 
at Balldur var reden over Gjallarbroen, men vejen til 
Hel lå ned ad og til nord. Derpå blev Hermodur ved 
at ride, indtil han kom til gitterværket for ved dødens 
bolig, og her steg han af hesten, gjorde sadlen fast, steg 
op igen og gav hesten af sporene, hvorpå den med én 
sats satte over gitterværket uden at røre det med fødderne. 
Da så han Balldur, sin broder, sidde på det fornemste 
sæde i paladset og fortøvede Hermodur der natten over. 
Om morgenen derpå begærede han af Hel, at Balldur 
måtte ride med ham hjem igen og fortalte hende, hvor 
hojlig bedrøvede Aserne var. Hel sagde, at det skulde
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således forfares, om Balldur var så elsket af alle, som 
der sagdes, at dersom alle ting i verden, levende og liv
løse, begræde ham, skulde han igen komme til Aserne, 
men siger nogen derimod eller ikke ville græde, skulde 
han beholdes, hvor han var. Da stod Hermodur op, 
men Balldur fulgte ham ud af paladset og tog ringen 
Drupner og sendte Odin til et tegn. Ligeledes sendte 
Nanna Frigga en fingerring af guld og. andre foræringer. 
Siden red Hermodur sin vej til Asgård igen og forkyndte 
alle de tidender, som han havde både hørt og set. — 
Derpå sendte Aserne gesandter ud i hele verden og lod 
bede, at Balldur måtte grædes ud igen af helvede, hvilket 
alle gærne gjorde, menneskene, dyrene, jorden, stenene, 
træer og metal. Eftersom, siger edda, man kan se, at 
disse fornævnte ting græder alle tillige, når de komme 
ud af frost ind i hede. Da nu legaterne ginge tilbage 
igen og havde fået god beskeden på deres værff og ærinde, 
fandt de en gygur i en stenhule, som hed Thok, de 
foredrog deres ærinde, men hun svarede således:

»Thok skal begræde 
»med tørre øjne 
»Balldurs jordefærd. 
»Hel kun beholde 
»det hun haver !<r —

Og mente folk, at denne gygur havde været Loke, 
som altid kom ondt afsted for Aserne.

Loke.

§
Loke var en søn af den Jotun Forbaute og Lauffei 

eller nål og kaldtes også Loptur og Lauffeiarson. Hans 
brødre vare Bilejstur og Helblinde. Han regnes blandt 
Aserne, men kaldes af nogle deres bagtaler og den, som 
taler ondt om guder og mennesker. Ofte bragte han 
Aserne i stor fortræd, og ofte friede han dem ved sin 
list. Han var liden, men smuk af person, havde ikke 
sin lige i bedrageri og underfundighed, var foranderlig,
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fuld af projecter og slem af gemyt. Han kunde æde 
hastig og lave mad. Hans kone hed Signi eller Sigun 
og hans søn Nari v: Narsi. Da han, som tilforn er 
fortalt, havde bortvæddet sit hoved til den kunstige dværg 
Broke, og denne vilde tage fat på ham, undløb han ved 
hjælp af sine kunstige sko, med hvilke han, som des
uden var hurtig til fods, kunde løbe i luften og på havet. 
Dværgen bad da .Thor gribe ham, hvilket og skete, og 
vilde Broke da hugge hovedet af ham, men Lcke lod 
ham forstå, at han ejede kun hovedet, men ikke halsen, 
hvorpå dværgen syede munden sammen på ham med en 
læderrem, som kaldtes Vartare. Siden må han vel have 
fået den op igen, eftersom han brugte den ved alle lej
ligheder og særdeles i Ægirs gæstebud så kønt.

§ 2-
Han påtog sig ofte hunkønnets natur og var i de 8 

år, han opholdt sig i underhejmen o: underverden, en 
kvinde og fødte børn, ja en ko og lod sig malke. Da 
han fik at høre om en gygur i Jotunhejm ved navn 
Angerbode, som boede til f jælds i en mørk hule, stræbte 
han i en hast at blive gift med hende mod gudernes 
vilje. Med hende avlede han Fenrisulven, Midgardsormen 
og Hel, hvilke bleve i begyndelsen opfødte i Jotunhejm. 
Men da guderne fik at vide, at der forestod dem megen 
ulykke af disse børn, som vare slemme på mødrene, 
men endnu værre på fædrene side, lod Alfadur dem hente 
til sig ved guderne og kastede ormen i havet, hvor den 
vokste således, at den ligger rundt om alle lande og bider 
sig i rumpen. Hel kastede han i Niflhejm, og ulven 
fødte de op hos sig, og var Tyr alene så dristig, at han 
turde give den æde. Men som den blev meget stor, og 
alle spådommene forkyndte, at den vilde blive dem til 
skade, fik de den bundet ved list, ved hvilken lejlighed 
Tyr mistede sin hånd. I sådan tilstand skulle disse 3 
søskende blive til ragnarockr, da de skulle komme løs, 
og ormen dræbe Thor og ulven Odin.

§ 3-
En gang mældte sig hos Aserne en bygmester, som 

tilbød sig at gøre et stengærde eller mur omkring Asgård, 



så at hverken jætte eller noget vildt dyr kunde slippe 
der igennem. Aserne syntes meget vel om hans forslag, 
men han forlangte intet ringere i arbejdsløn end solen, 
månen og det fornemste fruentimmer i landet. Ikke des 
mindre bragte Loke kontrakten i stand og fik guderne 
til at bekræfte den med ed. Inden sommerdagen skulde 
alting være færdig. Thor var just fraværende, da denne 
akkord blev sluttet, og blev ved sin hjæmkomst meget 
forbitret over, at de hdjvise guder således havde ladet 
sig tage ved næsen. Han fik snart høre, at Loke var 
ophavsmanden dertil og truede ham på det hårdeste, i 
fald han ikke fik denne sag omgjort og bygmesteren 
skilt ved sit kostbare salarium. Dette måtte han da love 
og udførte det på følgende måde: Bygmesteren havde 
en hest ved navn Svadelfare, som bar sten og materialier 
frem, og var så stærk og hurtig, at hans herre uden ham 
intet kunde udrette. Arbejdet var næsten ganske istand
bragt og dagen forhånden, da det skulde belønnes. Kort 
i forvejen forvandlede Loke sig til en hoppe, vrinskede 
og viste sig for Svadelfare, som ved dette syn glemte 
både sin husbond og sit arbejde og gav sig til at for
følge hoppen. Denne løb alt iænger og længer bort fra 
arbejdspladsen og trak hingsten efter sig i så lang tid, at 
terminen kom, en smule af arbejdet stod ugjort tilbage, 
og guderne kunde, uden at bryde deres ed, nægte byg
mesteren den ham lovede betaling. Ved denne leg blev 
dog den selvgjorte hoppe med føl og fødte Slejpner, som 
siden blev Odins egen hest.

§ 4-
Tre af Aserne, nemlig Odin, Loke og Hæner, rejste 

en gang af by, igennem marken og over klipperne, og 
kunde ikke få herberge om natten. Mén da de kom i 
en dal, hvor der gik meget kvæg, toge de en okse, 
slagtede og vilde koge den til at spise. Men da de 
mente, den var kogt, havde den endnu slet intet fået. 
De var derover forundrede og spurgte hverandre, hvor
ledes dette gik til. I det samme høres hdjt oppe i et 
træ en røst, som siger, at det stod i hans magt, enten 
oksen skulde blive kogt eller ikke. Vilde de lade ham spise 
med, skulde den nok blive kogt. De love ham det, og 
kødet er straks spiseligt. Men personen, som var Jotunen
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Thi asse i en ørns lignelse, tager de bedste stykker og 
æder. Herover blev Loke meget vred, tager en stang og 
slår ørnen lige over ryggen. Den floj op, men stangen 
bliver hængende fast ved den og ved Lokes hånd, så at 
han slæbes ynkelig og støder sine fødder mod stenene 
og tænker, armene skal slides af ham. Han begynder 
da at bede ynkelig for sig, og ørnen fortæller ham, han 
skal aldrig blive denne plage kvit, med mindre han edelig 
forbinder sig til at føre Idun med hendes æbler ud af 
Asgård. Loke siger ja dertil, slipper straks løs og går 
igen til sine to stalbrødre. Men på den fastsatte tid går 
han til Idun og siger hende, at han har fundet nogle 
æbler, som synes herlige, om hun vilde komme og sam
menligne dem med dem, hun bar i sin æske. Hun er 
troskyldig nok dertil, går ud af porten med ham, og i 
det samme er Thiasse tilrede i en ørns lignelse, snapper 
Idun og bortfører hende til Thrymheim, til sin bolig.

§ 5-
Aserne, siger edda, havde meget ondt deraf, at Idun 

var borte. De bleve gråhærdede og gamle og forsamlede 
sig og spurgte, hvor Idun var blevet af. Endelig fik de 
at vide, at hun sidst var gået ud af Asgård med Loke. 
Han blev nu fanget, ført for rådet og dømt til at pines 
ihjæl, hvis han ikke skaffede hende tilbage. Da blev han 
meget forfærdet og lovede at hente hende i Jotunhejm, 
dersom Freya vilde låne ham sin falkeham. Med den 
floj han til Thiasses bolig, som var roet ud på søen, men 
Idun var alene hjæmme. Straks forvandlede han hende 
til en svale, tog hende i kløerne og floj afsted hjæm ad. 
Imidlertid var Thiasse kommet hjæm, savnede Idun, tager 
sin ørnekrop på og sætter efter Loke med stor vrede og 
grumhed. Men da Aserne så falken komme med sit 
bytte, bare de en stor del ris og brænde sammen udenfor 
murene af Asgård, og netop som falken var kommet 
indenfor porten og havde sat sin dragt af, tændte de ild 
i brændet, hvorved ørnen afsved sine vinger, faldt ned 
og blev slået ihjæl af Aserne, og er dette slagsmål, står 
der, berømt over al verden.

§ 6.
Thiasse havde en datter ved navn Skade (se Niords
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historie), hun tager skjold og sværd og går til Asgård 
for at hævne sin fader. Aserne, som gærne vilde have 
fred med hende på de vilkår, at hun skulde udvælge sig 
en mand blandt dem, men ikkun se fødderne og derefter 
vælge. Og da hun blev forelsket i et par dejlige ben, 
som hun troede endelig måtte tilhøre Balldur (den gang 
levede han endnu), bestemte hun sig for dem, men traf 
til uheld på Niord. Der var et andet vilkår i forbundet, 
nemlig, at Aserne skulde gøre noget, som kunde bringe 
hende til at le. Dette påtog Loke sig, bandt et bånd 
om skægget af en gedebuk og den anden ende om sin 
ryg og gjorde meget narreri dermed, og de skrege begge 
to, og Loke faldt over Skades knæ. Da lo hun, og 
dermed vare de forligte. Siden tog Odin — hende til 
vilje — Thiasses øjne, kastede dem på himmelen og 
gjorde deraf to stjærner.

§ 7-
Loke havde mange æventyrer, f. eks. med den jætte 

Geirrand, som holdt ham i 3 måneder fangen i en stor 
kiste og lod ham sulte. Ligeledes var han en gang i en 
loppes skikkelse inde i Freyas gemak og stjal hendes 
guldkæde. Edda er fuld af hans pudser og onde stykker, 
det vilde blive altfor vidtløftig at fortælle dem alle. Men 
det værste af dem alle var det, hvorved han forårsagede 
Balldurs død og forblivende hos Hel, hvorover han også 
faldt i så stor unåde hos guderne, at han måtte flygte 
ud af Asgård og opholde sig snart hist, snart her. Ufor- 
modentlig lod han sig igen se i Ægirs gæstebud til en- 
hvers forbavselse og ved adskillige overtalelser bevægede 
()din til at tåle ham der. Men han misbrugte sin til
ladelse og var ikke alene grov mod Aserne og deres 
fruentimmer, men slog en af værtens tjenere ved navn 
Finnaseingur ihjæl, fordi man roste ham for hans tro 
t,eneste. Ved Thors ankomst pakkede han sig omsider 
på døren. f

§*8.

Nu besluttede guderne for alvor at straffe ham både 
for det ene og for det andet, og han fandt sin regning 
ved at holde sig usynlig. I Frananger bygte han sig et 
hus på f jældet tæt ved et vandfald, som løb ned til havet. 
På dette hus vare 4 døre, en til hver kant, at han kunde
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bedre se sig for. Odin satte sig i Hlidskjalv for at se, 
hvad Loke tog sig fore, og hvor han var. Han så ham 
da siddende i sin dør, knyttende på et garn efter Rans 
kunst. Forved sig havde han en ild optændt. Aserne 
skyndte sig til for at gribe ham, men han kastede garnet 
på ilden og sprang i skikkelse af en laks i vandet. As
erne gik ind, og da Kvasir, den vise dværg, så levningerne 
af garnet på gløderne, besluttede de at fange ham med 
garn. Tvende gange droge de fejl. Den 3 die gang 
vadede Thor med garnet og greb ham over sporen eller 
halen, idet han vilde springe over det, hvorpå Aserne 
uden al barmhjærtighed bandt ham og førte ham hen til 
en hule. To af hans sønner, Valur og Narfi, vare nær
værende. Aserne omskabte Valur til en ulv, som rev 
Narfi ihjæl. Med hans tarme bandt de Loke liggende på 
ryggen til tre flade klipper, igennem hvilke der var gjort 
hul, og bleve disse tarme til jærnlænker. Skade, som 
også var ham noget skyldig fra forrige tider, tog derpå 
en giftig slange og fæstede over ham således, at giften 
måtte dryppe ham i ansigtet, men hans hustru Signi 
holder et bækken under, og når det er fuldt, går hun 
bort for at slå det ud, imidlertid drypper giften på hans 
ansigt, hvorved han lider stor pine og ryster således, at 
hele jorden skælver, og det kaldes jordskælv. — I denne 
tilstand ligger han til ragnarockr. Da kommer han igen 
løs, alle Hels sønner følge ham, og han og Hejmdallur 
dræbe hinanden indbyrdes. Lokes straf har nogen lighed 
med fabelen om Prometheus. NB. Man må ikke, som 
Saxo gør, blande Loke sammen med Utgardeloke. De 
vare ganske forskellige personer.




