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Skolen grundlagdes 1786 af „Selskabet for Efterslægten“ og 
ejedes af dette selskab til 1909. Derefter overgik den til „De 
forenede Skoler“. Den 1. august 1919 overtoges den af Københavns 
kommune.



Tale
i

Selskabet for Efterslægten den 4. marts 1954 i anledning 
af 168-året for selskabets stiftelse

af overinspektør Georg Galster.

Hr. rektor, 
højtærede selskab, 

mine unge venner!

Først må jeg takke for æren, De har vist mig ved at indbyde mig 
til at komme her i dag. Jeg har vel 10—12 gange i mine unge dage 
haft den glæde og oplevelse at fejre vor skoles eller rettere selska
bets fødselsdag — flere gange endogså fra sangertribunen under 
vor så afholdte fru Haunstrups taktstok, men jeg havde aldrig drømt 
om, at jeg skulle komme op her på talerstolen.

Det er naturligt for os, som har gået eller endnu går i „Efter
slægten“ at nære interesse for dem, der forud for os har gået i 
skolen, og som er gået over i historien som berømte mænd — som 
lysende forbilleder for os andre af mere beskedent format. Med 
særlig forkærlighed dvæler vi ved Adam Oehlenschläger, ikke just 
den ældre digterkonge og conferensråd, men den unge himmelstor
mer, der i „Digte 1803“ brød nye baner. I „Efterslægten“ var han 
i min skoletid et hovedemne i litteraturhistorien hos begge vore 
dansklærere, Ferdinand Christensen og Knud Bokkenheuser, og 
jeg går ud fra, at han ikke er skudt i baggrunden i nutiden.

Der er forsket og skrevet så meget og så udmærkede bøger af 
vore ypperste litteraturforskere om den unge digter i det sidste 
halvår af 1802, fra mødet med Henrik Steffens i juli til udsendelsen 
af „Digte 1803“ i midten af december 1802, at man næppe skulle 
tro, der var mere at tilføje. Foruden Kristian Arentsen og Vilhelm 
Andersen med flere har vi jo Oehlenschlägers egne erindringer, 
hvortil for nylig er kommet den store kommenterede udgave af hans 
brevveksling1. 1945 kom en del nyt stof frem i udgaven af moer 
Korens rejsedagbog2. Jeg skal her kun fremføre et lille beskedent, 
men hidtil ukendt bidrag fra en mand, som deltog i en fest, Oeh- 



4

lenschläger arrangerede anden juledag 1802 og som gav en skildring 
af hans personlighed, der viser, hvorledes den unge digter ikke 
overalt blev modtaget med den forståelse og begejstring, som vi jo 
på forhånd skulle vente.

Men inden jeg fremdrager de gamle dagbogsberetninger om dette 
gilde, der viser Oehlenschläger som midtpunktet i vennekredsen, må 
jeg bringe i erindring den historiske situation, som er velkendt for 
mange af os, og kort præsentere deltagerne i dette lille sluttede 
selskab.

Oehlenschläger boede (siden 1797) i Vestergade nr. 26 i pension 
hos madam Engelke Møller, nu 58 år gammel, der som enke fort
satte farveriet efter sin 1785 afdøde mand, dertil holdt spisekvarter 
og udlejede værelser. Hun var iøvrigt ret velstående. Huset blev 
1919 købt af „Politiken“ og nedrevet. — Han delte værelse, der 
lå ved siden af „salen“, med en ung norsk student, Jacob Bull, der 
17 år gammel netop i september 1802 var kommet til København 
og var bleven indlogeret hos madam Møller, der var halvkusine til 
hans fader. Oehlenschläger satte stor pris på denne unge mand, der 
deltog i hans dilletantskuespil på salen og fik hans digte forelæst 
så friske, som de kom fra pennen, løvrigt studerede han (ligesom 
Oehlenschläger) jura og fik siden en glimrende løbebane, der førte 
ham til målet som justitiarius i Norges højesteret 1834 (død 1854). 
Han blev snart indtaget i Madam Møllers broderdatter, Albertine 
Ørsted, som han 1808 blev gift med. Madam Møller var glad ved 
at have „onge mennesker“ om sig, og blev også hyldet af Oehlen
schläger i flere digte; Morgiane i „Aladdin“ skal have lånt flere 
træk af hendes fremtræden. Hendes berømte brodersønner, apothe- 
kersønnerne fra Rudkøbing, var nu fløjet fra reden. Dr. Hans Chri
stian Ørsted var fra 1801 (til januar 1804) ude på sin store uden
landsrejse. Assessoren i hof- og stadsretten, Anders Sandøe Ørsted, 
var i juli 1802 blevet gift med Oehlenschlägers søster Sophie og 
boede nu på Amagertorv 33, hjørnet af Hyskenstræde ; men de be
søgte hende selvsagt ofte.

I september 1802 fik madam Møller en kærkommen gæst fra 
Norge, den 38-årige Christiane Koren med sin 13-årige datter Sara 
(Sarotje). Moer Koren kaldtes hun, idet hun som gift med en soren
skriver var for fin til at hedde madam, men ikke højt nok i rangen 
til at tituleres frue. Hun var født i Kastrup og gammel veninde med 
madam Møller og tog ind hos hende fra 13. september til 4. oktober, 
da hun rejste ned til Rødby for at besøge sin gamle moder, og igen 
fra 16. november til 27. december 1802. Foruden at besøge sine 
gamle venner og slægtninge i Danmark, ville hun forhandle med


