
20 

Blichernoter 

Søndag 11. okt. 2015 Årsfest i Teatermuseet i Hofteatret 
Se indbydelsen med program  

Klassikerdagen 2015 Sophus Claussen  
22. sept. Københavns Hovedbibliotek  

April 2016 Generalforsamling i Kompagnisalen  
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Af Uffe Ellemanns forord til Diana 
2002 
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Marianne Engberg skriver om en Bli-
cher-slægt og nogle billeder 
Carl Jonas Love Almquist og den 
skandinaviske sag - Erik Harbo 

Bestyrelsen for Blicher-Selskabet 2015   
Formand: Operasanger Erik Harbo  
Næstformand: Fuldmægtig Peder 
Porse   
Sekretær og kasserer: James Lerche  
Museumsdirektør Tinna Møbjerg 
Museumsinspektør Karen M. Boe 
Skuespiller Paul Hüttel 
Lektor Henrik Ljungberg 
Lektor Dorrit Færk Møller 
Lektor Thorkild Holm 
Suppleant: Pastor Per Vibholm og 
Adjunkt Anders Gjesing 
Antal medl.: ca. 650 (400 husstande) 
Medlemskab: Husstand 150 kr. 
Udland 175 kr. Institutioner: 200 kr.  
Danske Bank   reg. 1551  4090780 
el. Giro-nr 409 0780  
Blicher-Selskabets adresse: 
Havelodden 64, 4000 Roskilde, 
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mail: erik.harbo@mail.dk 
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redigeret af Erik Harbo  
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ISSN 1602-2742 

Køb selskabets bøger  
Se hjemmesiden. Bestil på mail 
erik.harbo@mail.dk eller send bestil-
ling til selskabets adresse.  
De danske Træer  120 kr 
De tre Helligaftener på lager 120 kr 
Sommerreise i Sverrig kun  75 kr 
DVD om St. St. Blicher  75 kr 
E Bindstouw  50 kr 
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nov. 2015.  Kan købes nu: 
Trækfuglene 120 kr. 

 

Blicher-Selskabets hjemmeside blicherselskabet.dk  er blevet 
revideret så den nu også kan læses på smartphone, iPad og 
lignende. 
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Kære medlemmer!  
 

Hermed indbydelse til Årsfesten i 
Teatermuseet i Hofteatret 11. okt.  
Blicher-Selskabet har valgt at indbyde 
B.S. Ingemann-Selskabet, Heiberg-Sel-
skabet og H.C. Andersen Samfundets 
medlemmer. Det er pga. temaet Vores 
klassiske Kulturarv som Golden Days dyr-
ker i dette efterår, men vist nok har glemt 
at sætte vore forfattere på, skønt de dog er 
de ægte bærere af kulturarven. 
Medlemmerne bedes tegne sig på den 

sædvanlige måde. Men vent nu ikke for 
længe. Se selve programmet på indbydel-
sen. Stort sang- og oplæsningsprogram 
ved bl.a. Paul Hüttel og operasangerne 
Uffe Henriksen og Trine Westergaard af 
de fire digteres værker. Fællessange. 

I sidste nummer lo-
vede vi at udsende 
årsgaven, en ny ud-
gave af Trækfuglene 
i september, men I 
må desværre vente 
til november, da vi 
først med denne ud-
sendelse kan blive 
klar over, hvem der 
har  betalt årskon-
tingentet 2015.  
  Vi vil udsende års-
gaven i november. 

Blandt emnerne i dette nummer af Bli-
chernoter har vi udover Diana valgt at 
omtale præsteslægten Stockholm, der var 
nært forbundet med Blicherslægten. Nico-
line Stockholm tegnede i 1834 en rød-
kridttegning af St.St.Blicher  i Vorning 
Præstegaard. Her boede hendes søster Ma-
ren, der var gift med Blichers fætter Jens, 
der også var han gode ven. 
Vi har også valgt at omtale den svenske 

forfatter Carl Jonas Love Almquist, der le-
vede samtidig med Blicher. De gik begge 
stærkt ind for den skandinaviske sag, men 
uden større succes. 
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Der var mødt knap 30 medlemmer op. 
Tilstede fra bestyrelsen var næstformand 
Peder Porse, kasserer James Lerche, 
Henrik Ljungberg, Paul Hüttel og under-
tegnede. Vores revisor Jens Jørgensen 
præsenterede regnskabet. 
Tinna Møbjerg havde desværre meldt 

afbud. I anledning af Klaus Rifbjergs 
død talte Henrik Ljungberg og underteg-
nede. 
Peder Porse blev valgt som dirigent. 

Formandens beretning var kort, da den 
tidligere var trykt i Blichernoter. Lektor 
Helle Frisman, der døde den 25. april 
2014 blev specielt mindet, sammen med 
Gordon Albøge og Orla Harregaard. 
Gordon Albøge var medlem af bestyrel-
sen fra 1963 til 2004. Hans værdifulde 
bog Blicher og Samfundet arbejdede han 
på i mange år, indtil den udkom i 2003. 
Medlem af selskabet og ansvarlig for 
Blichervideoen Knud Sørensen fortæller 
Orla Harregaard døde den 31. dec. 2014. 
Vi har haft stor glæde af Orlas arbejde. 
Forsamlingen rejste sig og mindedes de 

afdøde. 
Klaus Rifbjerg var medlem af bestyrel-

sen i næsten 20 år fra 1965. Han bearbej-
dede Præsten i Vejlbye og En Landsby-
degns Dagbog for Danmarks Radio og 
viste livet igennem stor interesse for Bli-
cher. 
Siden beretningen blev skrevet, er der 

kommet meddelelelse om at Poul Kri-
stensens forlag er lukket. Vores indskud 
her for 20 år siden er tabt: 10.000 kr. Til 
gengæld forærede Poul Kristensen os 
mange bøger gennem årene. 

Jeg omtalte genoptrykket af Trækfugle-
ne, der bliver brugt som årsgave 2015. 
Udsendes i september [i november]. Be-
retningen vedtaget. 
Det reviderede regnskab blev vedtaget 

uden bemærkninger. 
Paul Hüttel, Dorrit Færk Møller og Tin-

na Møbjerg blev genvalgt, og der var ny-
valg af Karen Margrethe Boe, museums-
inspektør Silkeborg/Thorning. 
Som suppleanter valgtes Anders Gje-

sing og pastor Per Vibskov, Roskilde. 
Birgit Bonde blev genvalgt som ekstern 

revisor. 
Under eventuelt orienterede formanden 

om Museum Midtjyllands fremtidsplaner 
med særlig fokus på Blichermuseet på 
Herningsholm. Museet forsøger nu at 
genetablere en åbningssæson hver som-
mer.  
Desuden blev der orienteret om den nye 

bog for 2016 Blichers Jylland ved Ida og 
Poul Bangsgaard 
De medbragte eksemplarer af Blichers 
Sommerreise i Sverrig og Svithiod fra 
2011 og Blicherkalenderen blev alle af-
sat. 
Dernæst blev der orienteret om besøget 

på Karen Blixen Museet søndag 17. maj 
2015 kl. 13.00 med omvisning. Der har 
ikke meldt sig ret mange til udflugten 
[udflugten aflyst]. 
Kirsten Dreyer takkede bestyrelsen for 

dens store arbejde og roste hjemmesiden. 
I pausen efter generalforsamlingen blev 

der udskænket et glas vin. 
Ved det efterfølgende program var der 

først nogle mindeord om Klaus Rifbjerg 

Blicher-Selskabets forårsmøde onsdag den 15. april 2015 kl. 19.00 i 
Kompagnisalen. Referat  
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et fælles. Han ønsker altså en skandina-
visk enhed i sproget.  
Men nu kommer han så til indrømmel-

serne og dermed vanskelighederne for 
alene betydningen af ordene dreng, ’pie’, 
kone osv. er meget forskellig. Blot at bru-
ge ordet kone i Sverige til et almindeligt 
fruentimmer skulle vække en stærk skan-
dale i et pænt ægteskab, og så er der også 
ordet ’rolig’= stille - kontra munter. 
Han kommer nu til det fornærmelige, 

for den ’enskilde’ kan jo ikke sammenfø-
je rigerne, det kan kun rigernes styrelse 
og de er ikke sådan at komme i kontakt 
med, uden at man fornærmer dem. 
Man bør udvikle det juridiske, så man 

har love, der ligner hinanden. Så skal 
man have ens toldsatser og ens penge. Et 
ens postvæsen og pasudstedelse, selv om 
der er en del, der kan tale imod det sidste. 
Militæret burde samarbejde og holde 
øvelser sammen. 
Hans sidste punkt er universiteterne. 

Der bør være et fælles universitet i Göte-
borg for universiteterne i Upsala, Lund, 
København og Christania. 
Han er glad for den skandinaviske sag, 

der for få år siden betragtedes som tom 
fantasi, men nu har vundet ny ’mark’ i 
manges hjerter og bliver betragtet som en 
fornuftig sag. Nu har han til de herrer 
(ingen damer tilstede) talt på svensk og er 
blevet forstået, nu må en dansker til 
Stockholm og blive forstået her ”och tan-
kerne och orden må äro hverken Dan-
marks ellers Sveriges: De äro Skandi-
naviens.     Dess Själ har vaknat. 
Foredraget blev udgivet i 1846 hos 

Reitzel og samtidig i Stockholm hos Bon-
niers. Det blev i 1994 genoptrykt af Nor-
disk Råd. – Man fandt nu at mange af A’s 
tanker var gået i opfyldelse. 

A ville rigtig have været en mand efter 
Blichers hjerte. 
Almquists sørgelige ende, hans flugt i 

1851 fra Stockholm til USA, hans hjem-
komst over Tyskland, hvor han dør i Bre-
men i 1866, og det, at han samtidig ties 
ihjel i Sverige, tyder på mange magtfulde 
fjender. Det hele findes beskrevet i oven-
nævnte bog af Johan Svedjedal, der for 
øvrigt sammenligner hans skæbne med 
den som statsminister Olof Palme fik. 
Mellem Almquist, Blicher og Georg 

Büchner (Tyskland) findes en række om-
råder, hvor de alle er progressive. Tanker-
ne om retfærdighed for folket førtes ud i 
livet af Marx m.fl., men i mange lande 
opnåedes fremgangen igennem liberalis-
men og demokratiske valg. 
Historikere læser ikke skønlitteratur, så 

de halvskjulte tanker om social retfærdig-
hed, vi finder hos Almquist i artikler og 
romaner, hos Blicher gemt i novellerne 
og en række artikler, der aldrig læses me-
re, hos Büchner i bl.a. Wozzeck  regnes 
aldrig ind i historien. Her er det kun de 
store tænkere, der får en plads.  
Måske er der brug for en ny Almquist 

til få styr på historien. 
 

Note: Blicher oversæt-
tes første gang til 
svensk i 1842, Den dö-
va mannen och den 

blinde hustru, L.J. Hjer-
ta, Stockholm. Johan 
Svedjedal: Frihetens re-
na sak: Carl Jonas Lo-
ve Almqvists författarliv  
Det går an Dansklærer-
foreningen 1984 
Det går an Gyldendal 
2008 
Flere noveller og roma-
ner er også udgivet på 
dansk. (Se nettet) 



18 

Blichernoter 

Svedjedal: Frihetens rena sak: Carl Jo-
nas Love Almqvists författarliv 1840-
1866. Det er en meget grundig og oply-
sende beskrivelse. 
Inden referatet af indholdet af A’s fore-

drag et par ord om Det går an, som jeg 
kan anbefale alle at læse. Man tror næ-
sten at A har læst Blicher, hvad han sag-
tens har kunnet under sine rejser gen-
nem Danmark, men også i deres fælles 
interesse for den skandinaviske sag. Bli-
cher oversættes på dette tidspunkt til 
svensk og udkommer på samme forlag 
som A hos forlæggeren Hjerta 1842. 
I min bog om Steen Steensen Blicher 

og Himmelbjerget har jeg beskrevet Bli-
chers interesse for Skandinavismen i 
Danmark og hans forsøg på at implemen-
tere den på Himmelbjerget i forbindelse 
med festerne her. I København er der en 
stærk bevægelse, der bl.a. udspringer af 
de studentermøder man havde indledt og-
så i Lund. I København vovede man at 
invitere den skandaleombruste forfatter 
A. Ingen har været i tvivl om hans radi-
kalitet og moderne meninger om kvin-
ders rettigheder, om retfærdighed for fol-
ket og om de ændringer af samfundet, 
som han ønsker. A har udtrykt sin me-
ning ved at sige, at da den nuværende til-
stand er så forfærdelig, kan der ikke ske 
noget ved at gå over til en anden tilstand.   
Men nu er han i det gamle konservative 

København, hvor det ganske vist gærer 
over alt med demokratiske og liberale 
tanker. I foredraget siger A, at han var 
klar over, at dette skulle være fri for ”dy-
nastiske fornärmelser”. Det var selvføl-
gelig ikke noget han kunne holde. Af re-
ferater så man kun et i Fædrelandet og 
det var kort; der var den eneste avis, der 
turde omtale foredraget. 

A taler om handlingsprogrammer for 
det skandinaviske initiativ og begynder 
med tre punkter 1/ Geografien, 2/ det hi-
storiske, 3/ sproget. 
1/ Om det geografiske. Han mener, at 

de kort som man giver børnene i skolerne 
i Danmark, Sverige og Norge er helt for-
kerte. I Sverige ser man Sverige i farve-
tryk afbilledet med byer, floder osv., 
mens de omgivende lande kun er en hvid 
flade med få angivelser af byer. Det er 
det samme med kort i Danmark (sådan 
var kortene også i min barndomsskole i 
50’erne, EH).  
Nej, alle Skandinaviens lande skal af-

bildes ens for ikke at skræmme eleverne. 
A udtaler sig med en vis fagkundskab, da 
han også er faglærer og var en kendt læ-
rebogsforfatter. 
2/ Angående det historiske har A den 

ide, at vi skal have en fælles nordisk hi-
storie, og vi skal væk fra den sædvanlige 
måde at fortælle historie på. Det er ikke 
længere kongernes historier med deres 
krige, der er interessant. Nej det er ”fol-
ket” der er vigtig. (Det er som at høre 
Blicher på Himmelbjerget). Norden skal 
udvides med Island og Færøerne. Fyr-
sternes levemåde og krige er dømt ude.  
Nu skal det være ’Nordens historie’, og 
den må som nævnt omskrives. Den sven-
ske historiebog skal kende Riberhus, 
Vejle, Lejre og København ligeså godt 
som Upsala (stavet med et p) og Stock-
holm. A kender både Saxo og Suhm 
godt, deres historielæsning som Blicher, 
Grundtvig m.v. læste. Danskerne skulle 
på samme måde kende de svenske og 
norske historieskrivere. 
3/ Sproget! Hvad med det? Måske kun-

ne man sammenflette svensk og dansk. 
Af lexica behøvede man i hvert fald kun 
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ved Erik Harbo og Henrik Ljungberg og 
Paul Hüttel læste et digt af Rifbjerg. 
Dernæst præsenterede Erik Harbo sin 

nye film Vestlig Profil af den Cimbriske 
Halvøe, som vakte megen begejstring. 
Til sidst læste Paul Hüttel på sin indfø-

lende måde et kapitel af novellen Marie: 
Strandingen. 

Vi sluttede som altid med Jyden han æ 
stærk å sej. 

 
Store Bogdag på Hald lørdag den 
30. maj. Ved Erik og Bente Harbo og  
Peder Porse.  
Ved et arrangement kl. 11 i det store telt, 
ledede Bente og Erik Harbo fællessangen 
med Carl Nielsen-sange i anledning af 
150 året for komponistens fødsel i 1865. 
Senere holdt Erik Harbo et foredrag i sa-
len med Trækfuglene og De danske Træ-
er.  

Formanden og hans kone aflagde i au-
gust et besøg på Hald for at se det nye 
bibliotek. Vi blev meget venligt modta-
get af Peter Rannes og hans kone og af 
Joan Møller. Salen blev forevist men alle 
bøger er ikke på plads endnu. Fra selska-
bets side vil vi sørge for at en nogenlun-
de komplet samling af vore udgivelser 
kommer til at står der. I maj forærede 
selskabet biblioteket en komplet udgave 
af Samlede Skrifter 1920-33. 
 

Mindeord 
Ved Blicher-Selskabets forårsmøde i Kø-
benhavn 15. april mindedes man afdøde 
forfatter Klaus Rifbjerg, der gennem næ-
sten 20 år var medlem af selskabets be-
styrelse og sluttede med at modtage Bli-
cherprisen i 1985. Rifbjerg havde en le-
vende interessere for Blicher. Han fortal-
te ved prisoverrækkelsen, at det netop 

var de kendte linjer fra Hosekræmmeren 
”Stundom, når jeg har vandret…” der 
greb ham for livet. 
For TV dramatiserede han Præsten i 

Vejlbye i 1960 og En Landsbydegns 
Dagbog i 1975, og som ofte hos Rifbjerg 
var kritikken både for og imod. 
Også Rifbjergs digtsamling Voliere tog 

afsæt i Blichers Trækfuglene. EH 

 
DET FEMTE ELEMENT 
Klaus Rifbjerg var fascineret af fugle, af 
naturens vilkår. Af det menneskelige 
sprogs mulighed for at forholde sig til 
det naturgivne. Solsortens sang, dens 
særlige musikalske udfoldelse, spiller en 
rolle i flere af hans digte, fx i ”El Quin-
to” fra samlingen Spansk Motiv (1981). 
Det lyriske jeg sidder i køkkenet en for-
middag med åbent vindue i sit spanske 
hus der hedder  El Quinto, det femte ele-
ment i aristotelisk forstand, kvintessen-
sen, det bagvedliggende fælles for de fire 
elementer vi umiddelbart sanser: jord, 
luft, ild og vand. 
 Pauserne mellem solsortens melodiske 
strofer skaber en mental modtagelighed: 

” Drømmende om fjerne 
  ubeskrevne byer 
  som hos Bosch 
  synet af noget hinsides 
  hinsides hinsides 
  skoven og bjergene.” 

Det femte element. 
 
”Haren sætter sine spor, 
  så er den væk.” 
skrev Rifbjerg ved Tomas Tranströmers 
død nogle måneder før sin egen. 

Rifbjerg er død, men hans digte er her 
stadig.                    Henrik Ljungberg 
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El Quinto   
»Jeg har lagt mærke til  
at pauserne i solsortens sang  
som i al anden naturgiven kunst  
skaber dybden  
 
Om formiddagen  
når solsorten synger her  
og ikke ses og ikke høres  
ind i mellem  
bliver lakunerne til rolig  
mystisk arkitektur.  
Drømmende om fjerne  
ubeskrevne byer  
som hos Bosch  
synet af noget hinsides  
hinsides hinsides  
skoven og bjergene.  
 
I pauserne mellem fuglens strofer  
får bjergene vinger  
og som store drivende skyer  
sejler landskabet  
ind i bevidsthedens sorte hal.  
 
Alt andet  
alt opstår i det syngende tomrum 
hvilen og forventningen 
violinen med udbredte arme 
en blå kirke i himmelen 
fårets ansigt og 
de cirkulerende okser 
jeg mener alt. 
 
Stille formiddag 
et åbent vindue 
fuglesang.” 
 

Solsorten 
Fløjtetoner elskovsømme, bløde, 
Naae mit Hjerte. 
Mon af Nattergalen, lille Søde! 
Du dem lærte? 
Blomsterløs er Engen, bladløs Skoven, 
Isen tynger 
Søens Barm, i Fængsel sukker Voven - 
Og Du synger? 
Dine Sange, Du! om Vaarens Glæder, 
Hvi saa korte? 
Førend Mark og Skov bær Vaarens Klæ-
der, 
Er Du borte. 
Er det sandt: gaaer Du til Norges kolde 
Bjergetoppe? 
Hvad kan vel den ganske Sommer holde 
Dig deroppe? 
Er dog ikke smukkere hernede 
Mine Bøge? 
Hvorfor vel i Granerne din Rede 
Hisset søge? 
Men der hang din Moders, kan jeg tæn-
ke. 
Reis da Kjære! 
Fødelandet, veed jeg, har en Lænke, 
Blød at bære. 
»Blød at bære; ja! men haard at bryde; 
»Tung at kaste, 
»Let at bære. Hjertets Længsler byde 
»Did at haste. 
»Bøgen hørte dine første Sange, 
»Dine Sukke; 
»Granen paa de kolde Klippevange 
»Bar min Vugge.« 

To sammenstillede digte af Blicher og Rifbjerg. Fra digtsamlingen Spansk 
motiv El Quinto og fra Trækfuglene Solsorten 
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Svensk forfatter 1793-1866. 
I vores tid kendt ikke 
mindst for sin roman  
(novelle) Det går an (En 
tavle om livet). Navnet Lo-
ve betyder Ludvig. 
Almquist er i Blichersfæ-

ren mest interessant, fordi 
han gik stærkt ind for Skan-
dinavismen på linje med 
Blicher, men de to mødtes 
tilsyneladende ikke.  
Almquist (fremover A) 

var ellers i København for 
at tale om Skandinavismens 
opnåelighed (Utförbarhed) i 
Det skandinaviske Selskab 
den 4. februar 1846. Han 
opholdt sig i Danmark i fire 
måneder, men vendte hjem efter at have 
holdt dette foredrag. Hans foredrag vakte 
megen opsigt og udkom straks både i 
København og i Stockholm.  
A fødtes i 1793. Efter teologisk eksa-

men i Uppsala arbejdede han i statsadmi-
nistrationen i nogle år. Samtidig skrev 
han meget flittigt, men udgav ikke noget 
særligt. Han flyttede til Värmland og øn-
skede under navnet Love Carlsson at le-
ve livet som idealiseret bonde (Rous-
seau=Emile). Han giftede sig, men opgav 
bondelivet efter 1½ år. Han kom til 
Stockholm, hvor han efter udgivelsen af 
bl.a. nogle lærebøger blev rektor på en 
slags forsøgsskole, hvor man arbejdede 
med moderne pædagogiske metoder. Han 
fik hurtigt mange fjender, der søgte at 
angribe ham for hans radikale tanker, og 
de forhindrede ham i at opnå et præste-
embede. Han var begyndte at udgive en 

lang række værker, og 
ikke mindst Törnrosens 
Bok (en blanding af dig-
te, musik og noveller)
1833 blev elsket af et 
stort publikum. Det gik 
dog rigtig galt efter ro-
manen Det går an 1839. 
Den handler om Sara Vi-
debech, datter af en glar-
mester og hendes tilba-
gerejse fra Stockholm til 
Lidköping med dampski-
bet ad Götakanalen og 
over Vänern  sammen 
med sergenten Albert. 
De to forelsker sig og det 
forargelige i historien er, 
at de beslutter sig for at 

leve sammen uden at gifte sig. Romanen 
vakte uhyre opsigt, så meget, at han mi-
stede sit job som rektor. Med en uhyre flid 
slår han sig igennem de næste mange år og-
så som journalist.  
Store dele af hans liv er en sørgelig hi-

storie og det kan man læse om i forord 
og efterord til udgivelserne af Det går an 
og andre romaner og noveller oversat til 
dansk. Det går an blev udgivet i Køben-
havn allerede i 1846 og sidst udgivet 
2008 på Gyldendal i oversættelse ved Ida 
Jessen (hun modtog Blicherprisen 2011). 
Dansklærerforeningen udgav den på 
svensk i 1985 med et stort efterord af Jo-
han Rosdal. Det er værd at læse, man må 
blot bære over med de mange trykfejl 
(som forfatteren selv har beklaget sig 
meget over).   
Hvis man vil læse et større værk om A 

findes der på internettet en bog af Johan 

Carl Jonas Love Almquist og den skandinaviske sag 
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kraftig Anbefaling fra Dem vilde sikker-

lig hjelpe meget til mit Ønskes Opnaaelse. I 

saadant Haab tager jeg mig den Frihed at 

sende flere Exemplarer til Circulation i De-

res Stift. Med høiagtelsesfuld Hilsen fra 

min gamle Fader, henlever jeg Deres H. 

Hds.   allerærbødigste  

S. S. Blicher.  
Spentrup, den 26. Jauar 1828. 

 

Selvom de respektive familieforhold og 
livsførelser hos henholdsvis Steen Steen-
sen Blicher og Jens Stochholm forekom-
mer ret så forskellige, kan det jo ikke af-
vises, at den fungerende biskop i Aal-
borg har hjulpet sin svigersøns fætter 
ved at bruge sine forbindelser til at skaf-
fe subskribenter til udgivelse af fortæl-
lingerne.  
Marens stedmor, Anne Svendsen, 

overlevede ikke kun sin mand men også 
svigersønnen Jens i Vorning; hun døde 
22. juni 1872 og er begravet i Viborg. 
Efter Jens Blichers død 28. november 

1864 flyttede Maren og lille Grethe ind i 
ejendommen nr. 796 i 3. Rode i Vester-
gade i Randers. Her boede de i de føl-
gende 10 år – men så ændrede deres til-
værelsen sig markant for dem begge.  
Karen Margrethe Blicher giftede sig 

20. marts 1875 som 52 årig med den 29 
år yngre jurist Frederik Theodor Kattrup, 
en præstesøn fra Voldum-Rud, og fulgte 
ham til København, hvor han fik en fin 
karriere.  Maren flyttede med og da hun 
døde der 28. maj 1901 indrykkede svi-
gersønnen samme dag annonce i Ber-
lingske Tidende med teksten:  
“At den algode Gud idag har hjemkaldt 

vor kjære, gamle Moder Maren Blicher, 

født Stockholm, i hendes 81de Aar, be- 

kjendtgøres med inderlig Vemod for fra-

værende Slægt og Venner.  København 

den 3. juni.  F. Kattrup, Auditeur, Karen 

Margrethe Kattrup, f. Stockholm.” 
Den 7. juni bekendtgøres under samme 
ovenstående tekst, at “begravelsen er 
bestemt til Torsdagen den 9de Juni fra 

Vorning Kirke”. 

Maren oplevede således ikke, at Ka-
ren Margrethe Kattrup, født Blicher, 
fulgte sin mand til Sorø, hvor han januar 
1891 blev kongelig borgmester og hun 
borgmesterfrue. Han døde 30. september 
1900 og hun 28. maj 1901. De fik ingen 
livsarvinger – og ingen Stockholm/
Blicher-gener blev således videregivet 
gennem dem.  De er begge begravede i 
Sorø – langt fra Vorning, hvor pastor 
Blicher og Maren Stockholms gravplade 
langsomt forvitrer – men husket i Stock-
holm-slægten. 

Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe  
Enkelte har spurgt på denne film, som 
blev vist ved generalforsamlingen i april. 
Man kan erhverve et eksemplar for 65 kr. 
der dækker omkostninger til fremstillin-
gen ved at skrive en bestilling på mail  
erik.harbo@mail.dk 
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I april 1832 udstedte J.M.Elmenhoff en 
subskriptionsmeddelelse i Randers Avis: 
Diana, et Tidsskrift for Jagtelskere. Der-
efter siger han, at Tyskland, England og 
Frankrig allerede længe har haft en jagt-
litteratur, selv nabolandet Sverige er 
kommet os i forkøbet. Så skriver han: at 
da Danmark nu har så mange dannede 
jægere ville disse sikkert finde behag i at 
se en yndlingsmoro videnskabeligt be-
handlet. 
Men nu kommer der altså et tidsskrift 

der vil afhjælpe dette savn, og viden-
skabsmanden er pastor Steen Steensen 
Blicher, Spentrup, hvad Elmenhoff dog 
ikke nævner.  
Dernæst følger en indholdsoversigt. 

Der vil komme otte hefter, der udgør et 
bind. Interesserede kan indsende bidrag. 
I Randers Avis 4/6 1832 averteres 1ste 
binds 1ste hefte, som er udkommet og så 
går det slag i slag. Men hvor er Blichers 
navn? Det står ikke rigtig nogen steder, 
men man ved, at Blicher både var redak-
tør, oversætter og forfatter til det meste. 
Kun hvor der står ’meddelt’ må vi for-
mode at en anden har leveret stoffet. I 
Selvbiografien i Brage og Idun 1840 si-
ger han, at han alene var forfatter af Dia-
na, men i den reviderede udgave af no-
veller 1846 (P.L. Møller) rettes forfatter 
til redaktør. 
Blicher begynder med en stor artikel 

’Jagtens Forsvar’, der skulle tage brod-
den af et emne sikkert diskuteret i tiden 
nemlig ’jægernes lyst til at dræbe’.  
Blicher og Jægersangen: Løft højt det 

blanke bæger 1833. 
Hvorfor netop interessere sig for dette 

digt? Det er nemt at forklare ud fra mine 
forudsætninger, da det er et af de digte af 
Blicher, jeg oftest har sunget. Angående 
Jægersangen fandt Blicher oplægget hos 
den tyske digter Johan Wilhelm Borne-
mann og hans "In grünbelaubter Heide", 
eller Im Wald und auf der Heide, kaldt en 
tysk folkevise (deutsches Volkslied) 
1816. Blicher brugte digte fra Tyskland, 
England og Holland i sine noveller og 
havde bl.a. anvendt udenlandske digte i 
novellerne i Nordlyset 1827-29.  
Melodien skal være komponeret af Fer-

dinand Ludwig Gehrike (1827) efter en 
ældre folkevise. 
Bornemann var oprindelig teolog, men 

endte som bestyrer i tallotteriet og dyrke-
de så digtningen ved siden af. Blicher an-
vender hans plattyske digte i bl.a. Telse. 
 

Om Diana: Jægersangen 
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Text: Wilhelm Bornemann, 1816 
Musik: F. L. Gehrike, 1827 
 
1. Im Wald und auf der Heide,  
Da such' ich meine Freude.  
Ich bin ein Jägersmann,  
Ich bin ein Jägersmann.  
Die Forsten treu zu hegen,  
Das Wildbret zu erlegen,  
Mein' Lust hab' ich daran,  
Mein' Lust hab' ich daran.  
Hali hallo, hali hallo! 
Mein' Lust hab' ich daran.  
Hali hallo, hali hallo!  
Mein' Lust hab' ich daran.  
 
2. Trag' ich in meiner Tasche  
Ein Tränklein in der Flasche,  
Ein Stückchen schwarzes Brot,  
Ein Stückchen schwarzes Brot.  
Brennt lustig meine Pfeife,  
Wenn ich den Forst durchschweife,  
Da hat es keine Not,  
Da hat es keine Not.  
Hali hallo, hali hallo! 
Da hat es keine Not. 
Hali hallo, hali hallo! 
Da hat es keine Not. 
 
3. Im Walde hingestrecket,  
Den Tisch mit Moos mir decket  
Die freundliche Natur, 
Die freundliche Natur. 
Den treuen Hund zur Seite,  
Ich mir mein Mahl bereite,  
Auf Gottes weiter Flur, 
Auf Gottes weiter Flur, 
Hali hallo, hali hallo,  
Auf Gottes weiter Flur, 
Hali hallo, hali hallo, 
Auf Gottes weiter Flur. 
 
4. Das Huhn im schnellen Fluge,  
Die Schnepf' im Zickzackzuge  
Treff' ich mit Sicherheit,  
Treff' ich mit Sicherheit.  

Die Sauen, Reh' und Hirsche  
Erleg' ich auf der Pirsche;  
Der Fuchs läßt mir sein Kleid,  
Der Fuchs läßt mir sein Kleid.  
Hali hallo, hali hallo! 
Der Fuchs läßt mir sein Kleid. 
Hali hallo, hali hallo! 
Der Fuchs läßt mir sein Kleid. 
 
5. So streif' ich durch die Wälder  
Und zieh' ich durch die Felder,  
Allein den ganzen Tag,  
Allein den ganzen Tag.  
Doch schwinden mir die Stunden  
Gleich flüchtigen Sekunden,  
Tracht' ich dem Wilde nach,  
Tracht' ich dem Wilde nach,  
Hali hallo, hali hallo, 
Tracht’ ich dem Wilde nach, 
Hali hallo, hali hallo! 
Tracht’ ich dem Wilde nach. 
 
6. Wenn sich die Sonne neiget,  
Der feuchte Nebel steiget,  
Mein Tagwerk ist getan, 
Mein Tagwerk ist getan. 
Dann zieh' ich von der Heide  
Zur häuslich stillen Freude,  
Ein froher Jägersmann,  
Ein froher Jägersmann,  
Hali hallo, hali hallo, 
Ein froher Jägersmann,  
Hali hallo, hali hallo, 
Ein froher Jägersmann. 
 
Jægersang 
Mel. Im Wald und auf der Heide 
Løft højt det blanke Bæger!  
En Skaal for hver en Jæger  
:|: Paa Jordens vide Rund! :|: 
Vi Hver, som Jagten ynder,  
Vort Broderskab forkynder  
:|: Med Hjerte Haand og Mund! :|: 
Hallo! halli! halli! hallo! 
Med Hjærte Haand og Mund  jaho! 
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Maren lader til at have arvet sin fars 
flid og foretagsomhed. I førstelærer An-
ders Fiils lille skrift “Vorning Sogn”, 
udg. af Vorning Sparekasse i 60’erne, 
fortæller et af Blichers sognebørn om 
hende: “Maren Blicher stod for ordnin-
gen af det altsammen.  Hun var meget 
dygtig og rejste også til Anneksgården i 
Hammershøj og lavede ost af mælk, le-
veret af nogle gårde, der hørte under Fus-
singø.  Osten var så godt lavet, at hun fik 
præmie for den, og den blev endog sendt 
til København og solgt dér.  Hun fik tre-
die guldmedalje 1829 fra Det kongelige 
danske Landhusholdningselskab.” 
At passe alt dette udover de for en præ-

stekone sædvanlige opgaver samt 
“logementet” af de talrige omsorgskræ-
vende familiemedlemmer og plejebørn 
m.m. var hun dog ikke ene om, hvad det 
timelige angik.  Af folketællingen 1840 
for Vorning fremgår det, at Marens sø-
ster, Jomfru Mariane Stochholm, 38 år, 
fungerede som husjomfru, ligesom datte-
ren Grethe Blicher 17 år, også benævnes 
husjomfru; hertil kom en stuepige og en 
kokkepige, en udepige og en gåsepige.  
Jens Blicher lader ikke til at have haft 

sin svigerfars ambitioner og ihærdige 
stræben efter en gejstlig karriere. I oven-
nævnte skrift af Anders Fiil hedder 
det: “Der er forskellige forhold, der tyder 
på, at Blicherne i Vorning var velstående 
folk.  Embedet hørte til de gode. Bli-
cher´ne var også dygtige landmænd, der 
fik meget ud af bedriften.”  
Udover de 11 røde køer, 4 køreheste og 

capellanens ridehest havde præsten man-
ge får ude i heden. 
Til at passe denne bedrift var der i 

1840 en røgter, en avlskarl, en anden karl 
og en dreng.  

Jens’ jævnaldrende fætter, Steen Steen-
sen Blicher kom allerede i Vorning 
Præstegaard i Jens’ fars tid og hørte der 
Jørgen Gantzels fortællinger; litterært har 
det sat sig spor i Steens digtning med 
bl.a. “Nøddåben i Kvorning Kirke” og 
“Eneboeren paa Bolbjerg”. Kontakten 
fortsattes til Jens og blev jo udvidet med 
Marens familie, hvoraf Nicoline fik lej-
lighed til at tegne ham, men om han og/
eller hans far har støttet Steen vides dog 
ikke. Heller ikke, om Marens far efter-
kom Steens bøn som den er gengivet af 
Jeppe Aakjær i “Steen Steensen Blichers 
Livstragedie” II Bd1904 og i breve fra 
Blicher i SS bd. 31 s. 115: 

 
Høiædle og høiærværdige Hr. Stiftsprovst 

Stockholm             Ridder af Dannebroge.  
                         
At jeg vover at bebyrde Deres Høiærværdig-

hed, der vist nok har fuldt op af Forretnin-

ger, med ilagte Planers gunstige Besørgelse, 

dertil er Grunden at jeg anseer Dem som en 

Medtjener i Christo, for en efter Forløse-

rens Exempel virksom Menneskeven, der 

redebon vil stræbe at lindre en lidende Bro-

ders tunge Lidelser. Med faae Ord: jeg har 

seet mig nødsaget til at separere mig fra min 

Kone. Mit Hjerte bløder, og mine forhen 

fattige Omstændigheder ere ved denne ræd-

selfulde Forandring blevne endnu mere for-

tvivlede. Jeg har nu blot Haabet paa den 

barmhjertige Gud, og Troen paa Naaden i 

alle hans Førelser og Prøvelser. Og i den 

Troe bliver jeg ved at virke for mine Børn, 

saalænge han forunder mig Styrke til ikke 

at segne under mit Kors.  For at redde min 

oeconomiske Existence har jeg besluttet at 

udgive mine Fortællinger, der torde have 

mere end blot romantisk Tendents, særskil-

te, og venter derpaa et Antal Subscribentere 

– nogle af Yndest for mine Digtninger og 

flere maaskee af Medynk over min Ulykke. 

Deres Høiærværdighed er i den Stilling, at 
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De kun ca. 15 km mellem Vorning og 
Vammen har gjort det let for Maren at 
holde en tæt forbindelse til sin fars vok-
sende familie, hvor lille Grete kunne pro-
fitere af samvær med jævn-
aldrene kusiner og fætre. 
Snart kom der imidlertid 

yderligere fart i Jens Stoch-
holms karriere. 1826 blev han 
Ridder af Dannebrog, 5. au-
gust 1827 stiftsprovst i Aal-
borg stift, provst for Kær her-
red og Aalborg provsti samt 
sognepræst for Frue Menig-
hed i Aalborg og Annekset 
Nørre-Tranders, 5. juni 1829 
sognepræst for Budolfi Kirke, 
fungerede tillige fra 1827 til 
sin døød som Biskopafløser i 
Aalborg Stift. (Efter Statsban-
kerotten blev bispevalg og 
indvielser ofret af besparel-
seshensyn). 
Præstegården i Vammen blev skiftet ud 

med bispegaarden i Aalborg og her blev 
yderligere fire børn født. Med sine to hu-
struer fik Jens ialt 21 børn, hvoraf 10 dog 
døde som små. 
Jens Stochholm gik nu ind til et arbej-

de, som måtte overstige enhver mands 
kræfter.  Det store, langstrakte Kær her-
red, som på nordsiden af Limfjorden 
strakte sig fra Åby i nordvest til Hals i 
sydøst, måtte forceres ad skrumplede ve-
je gennem fortrinsvis sumpede områder, 
sommer som vinter, når tjenesterejser 
(visitatser) til herredets 15 sogne kræve-
de det; hertil kom den nødvendige sej-
lads over fjorden fra Aalborg til Nørre 
Sundby. Syd for fjorden skulle domkir-
kens, Frue kirkes og Nørretranders me-
nigheder plejes i funktionerne som sog-

nepræst alle 3 steder, og hertil kom det 
administrative arbejde og overordnede 
tilsyn og ansvar som biskop for hele Aal-
borg stift.   

Han passede som sædvanligt alt med 
flid og dygtighed, men det fik da også 
konsekvenser.  I Wibergs præstehistorie 
karakteriseres han som “nidkjær men 
stridbar”.  Det er forståeligt, at han med 
tiden ikke havde tålmodighed til lang-
strakte diplomatiske forhandlinger. 
Han sled sig op og efterlod 21. februar 

1833 Anne Ring som 40-årig enke med 
fire små børn og sin mor, Maren Fischer. 
Der findes to store gravsten med fine 
indskrifter over ham og hans mor.  Her 
får man et billede af familielivet, som 
Maren jo også havde været en del af. 

 

Af Jens Stochholms sønner blev tre 
præster: Marens bror, Peter Vandet 
Stochholm og hendes halvbrødre Jens 
Ring Stochholm og og Christian Carl 
Jens Stochholm.  

Her hviler de jordiske Levninger af Højærværdige og Ridder 
H r .  J e n s   S t o c h h o lm 

fungerende Biskop over Aalborg Stift og Sognepræst til Bu-
dolphi Kirke i Aalborg. Han var født i Horsens d. 15 Marts 
1771 og døde i Aalborg d. 21 Februari 1833. Første gang var 
han givt med J f r K a r e n   M a r g r e t h e  F r i b o r g i det-
te Ægteskab fader til 10 Børn, af hvilke 4 ere forudgangne. 
Anden gang var han givt med J f r A n e  S v e n d s e n med 
hvem han henlevede de sidste 16 Aar i det lykkeligste Ægte-
skab. Af deres 11 Børn staae de 4 yngste tilbage hos deres 
dybtsaarede Moder, som kun i Erindringen om deres glade 
Samliv og i Haabet om engang evig at gensamles med ham 

formaar at finde nogen Trøst. I Tro, i Haab og i Kjærlighed var 
hans Vandring herneden. 

Han var sin Konges tro Mand, en kjærlig Søn mod sin gamle 
efterlevende Moder, en øm og trofast Fader for sine Børn, en 
nidkjær og utrættelig Arbejder i Guds Aand, i Livet og i Dø-

den et skjønt Exempel paa en sand Christen. 
Hans Sjæl er i Guds Rige Fred være hans Støv. 
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Vor Jægersang lad runge:  
En Jæger er en Konge 
:|: I Stolthed og i Magt. :|: 
Saavidt som Himlen blaaner  
Og Lys til Jorden laaner,  
:|: Hans Rige er udstrakt. :|: 
Hallo ... 
 

De vilde Dyr at bede 
I Mark og Skov og Hede  
:|: Han træder Friheds Sti. :|: 
Der bryder han de Lænker,  
Som Vælde og som Rænker  
:|: Har smeddet Verden i. :|: 
Hallo ... 
 

Han skyer de store Stæder,  
Hvor Modens usle Glæder  
:|: Er Sundheds skumle Grav. :|:  
Dens Bud han ikke hylder;  
Men angerløs opfylder 
:|: Naturens simple Krav. :|: 
Hallo ... 
 

Hist Dag til Nat forvandles  
Og stakket Fryd tilhandles  
:|: For lange Smertesaar. :|: 
En Jæger Dagen bruger;  
Naar Nat paa Jorden ruger  
:|: Til Hvilen sød han gaaer. :|: 
Hallo ... 
 

Naar Morgenlyset stiger 
Han ud i Marken higer 
:|: Saa fro med Flint og Hund. :|:  
Han gaar med muntre Sange  
Paa Høstens gule Vange, 
:|: Paa Vintrens hvide Grund. :|:  
Hallo ... 
 

Løft højt da Glædens Bæger, 
Højt leve hver en Jæger 
:|: Paa Jordens vide Rund! :|: 
Vor Jægersang forkynder: 
For Hver, som Jagten ynder,  
:|: En Skaal af Hjærtens Grund! :|: 
Hallo ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Dals-

gaard teg-

ner Blicher 

som jæger 
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Steen Steensen Blicher: Diana. 
Jagtfortællinger. I udvalg ved Er-
ling Nielsen. Tegninger af Johannes 
Larsen. Forord af Uffe Ellemann-
Jensen. Gyldendal.   
 
Bogen er et redigeret genoptryk af Erling 
Nielsens tidligere udgave hos Reitzel, 
men nu i større format.  
I forbindelse med Rifbjergs død har vi 

spurgt om lov til at trykke denne anmel-
delse af Diana, som Gyldendal udgav i 
2002 i en fornem udgave.  
Uffe Ellemann-Jensen skrev i slutnin-

gen af sit forord bl.a:  
”På Blichers tid dækkede den uopdyr-

kede hede mere end en tredjedel af Jyl-
lands samlede areal. Alheden var den-
gang et 100 kvadratkilometer stort he-
deområde øst for Hald Sø. I dag findes 
kun mindre stykker tilbage – men her 
kan vi stadig i Blichers ånd nyde jagtens 
glæder en efterårsdag på heden i Kon-
genshus Mindepark i det midtjyske, når 
lyngen står i blomst og efterårssolen for-
søger at bringe varme i den kølige blæst. 
Jeg har min lille jagt- og fiskehytte her 

på Heden, mellem Alheden og Blicher-
egnens museum ved siden af hans gamle 
præstegård i Thorning. Den er godt gemt 
væk mellem lyngklædte bakker og de nå-
letræer, der nu dækker så meget af den 
gamle Alhede. Men her er rådyr og kron-
dyr som på Blichers tid. Urfuglen er væk, 
kun navnet er tilbage i stemningsfyldte 
stednavne som Urhanedal. 
Her er et af efterårets faste holdepunk-

ter ,,Blicher-jagten”. Vi samles nogle 

snese gode jægere, kvinder og mænd 
(endnu flest mænd) ved Kongenshus for 
at jage på digterens gamle revir – og det 
absolutte højdepunkt indtræffer efter den 
gode frokost med Hedeselskabet som 
vært, når alle stiller op på linie for at 
vandre over Heden. Det er helt i Blichers 
ånd, med en god bid brød og en snaps in-
denbords, så man er beredt til jagtens 
strabadser. Når vejrguderne er med os, er 
det en storslået oplevelse: Høj himmel, 
knasende lyng, frisk luft, hundene der fa-
rer frem og tilbage – og så det alt for 
sjældne pift i hjertet når en fugl blafrer 
op. Selv om urfuglen for længst er offici-
elt uddød, lykkes det næsten hvert år at 
se en urkok eller to flagre lavt af sted 
over lyngen. Så sænkes jagtbøsserne, og 
vi ser på i andægtighed. Ellers er det en 
sjælden agerhøne, der udfordrer jægerne. 
Og er man ubetænksom, kan det hænde 
at der tidligt på vandreturen nedlægges 
en hare eller en ræv som så må bæres den 
lange vej over heden. 
Her under Hedens høje himmel bliver 

alle hverdagens problemer skubbet i bag-
grunden. Den stærke og rene luft styrker 
legeme og sjæl. Man fatter jagtens væ-
sen, helt som Blicher fremlagde det i Di-
ana. Og fantasien får frit løb: I mørknin-
gen høres der i det fjerne én, der fløjter 
efter sin hund – og Blichers skygge for-
svinder ind bag bævreaspen ved de lyng-
klædte bakker. 
      
    Marts 2002  Uffe Ellemann-Jensen 
 
 

En anmeldelse af Klaus Rifbjerg i Information 3. maj 2002 i anledning 
af ovennævnte udgivelse og uddrag af Uffe Ellemanns forord til Diana. 
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Marens mor, og Charlotte Louise 20. maj 
1824, opkaldt efter Jens` mor; denne lille 
pige døde imidlertid kun 6 måneder se-
nere og blev begravet i Bjerregrav.  
Året efter rykkede Jens Blicher og Ma-

ren Stochholm ind i Jens’ barndoms-
hjem, præstegaarden i Vorning, som 
præstepar efter hans forældre, Jørgen 
Gantzel Blicher og Charlotte Louise 
Dreyer.  
 

Der kom ingen søskende til Karen Mar-
grete; Jens og Maren fik ikke flere 
børn.  Det betød dog ikke, at “lille Gre-
the”, som Karen Margrethe kaldtes i fa-
milien, kom til at mangle selskab af 

jævnaldrene. “Stocholm’erne”, dvs. mo-
derens slægtninge fra Horsens – onkler 
og tanter, fætre og kusiner m.m. – havde 
et tæt familiebånd og åbnede gerne og 
ofte deres hjem for hinandens børn og 
unge i både i kortere og længere tid. Her-
til kom plejebørn; især den lille Sofie 
Holst, datteren af præsten i Nørbæk Otto 
Møller Holst, der blev faderløs som 5-
årig, fik en kærlig og tryg opvækst i Vor-
ning.  Maren elskede hende højt og, som 
skrives i Projekt Runeberg, “ forstod med 
levende interesse at opfatte Barnets Ejen-
dommelighed og Evnerigdom, usædvan-
lige Sprogtalent og glimrede Hukommel-
se”. Sofie blev en kendt forfatter. 

                     Maren Stochholm                                            Jens Blicher 
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kirkens tjeneste, men hvis efterslægt og-
så fortsatte denne linje. 
Jens Stockholm, der fødtes 1771 i 

Horsens, blev efter sin teologiske em-
bedseksamen ansat 1798 som præst i 
Dollerup-Finderup og Ravnstrup. Han 
ægtede 14. maj 1800 præstedatteren fra 
Vorde, Karen Margrethe Friborg, og året 
efter 11 april 1801 fødtes deres første 
barn, som fik navn efter sin farmor, 
“Madam Stockholm fra Horsens”, som 
bar hende til dåben: Maren.   
Fire måneder derefter fik Jens kaldet 

som sognepræst for Vammen, Bigum og 
Lindum, og her supplerede familien sig 
med 8 søskende til Maren: Peter Vandet, 
Ida Christiana, Mariane, Nicoline*, Ni-
coline Christence, Margrethe Antonette, 
Ove Guldberg og det lille barn, som i 
barselsengen kostede Karen Margrethe 
livet 11. september 1815. Hun blev kun 
35 år gammel og blev begravet på Vam-
men kirkegaard, hvor hendes gravsten 
endnu ligger. 
Om hendes personlighed og virke som 

præstefrue foreligger der tilsyneladende 
ingen optegnelser. 
 

Maren var da 14 år gammel; af hendes 
søskende var kun Peter Vandet, Mariane, 
Nicoline Christence og Ove Guldberg til-
bage. Halvandet år senere fik de en sted-
moder, da Jens 8. juni 1792 i Hornum 
ægtede den 22 år yngre Anna Ring 
Svendsen af Skjerngaard, datter af An-
ders Svendsen, forvalter og godsbestyrer 
ved grevskabet Scheel og Anna Laurits-
datter Ring af Trinderup.  
Vammens nye præstekone var født 8. 

marts 1793 i Skjern og havde trods sin 
unge alder alle forudsætninger for at gå 
ind i rollen som stedmoder. Også i hen-

des barndomshjem havde hun oplevet 
søskendedød, og da Anna var 5 år gam-
mel, blev hendes mor begravet 12. au-
gust 1798 i Schiern, 31 år gammel.  
Anders Svendsen giftede sig 10. okt. 

1800 med Elisabeth Sandberg, datter af 
Anders Truesen Sandberg, skovrider i 
Løvskal, birkeskriver, møller af Claus-
holm mølle, og Fredericha Sophia Göt-
ting. Ægteskabet kom kun til at vare i 7 
år, allerede 1807 døde Anders og efterlod 
Elisabeth med stedbørnene, Anne og 
Laurits, og deres 2 halvsøstre Ane Fride-
riche Sophie og Margrethe. Elisabeths 
enkestand varede til 1811, hvor hun æg-
tede Jens Sehested, kammerjunker og 
major, til Thorsagergaard, hvor familien 
29. oktober 1812 forøgedes med deres 
fælles datter Edel Christine Margrethe.  
I Vammen passede Jens Stockholm 

med stor iver sit arbejde. Ved visitatserne 
rostes han for sine veludarbejdede og op-
byggelige prædikener, sin ”fornuftige og 
ædle nidkærhed for ungdommens oplys-
ning og fremgang i skrivning”, ligesom 
embedsbogen fandtes i god orden. Ved 
hans og Annas vielses indføring i kirke-
bogen benævnes han “Hans Højærvær-
dighed, Amtsprovst og Sognepræst”.  
Det kom snart til barsel i Vammen 

præstegaard, og ved dåben af Anders bar 
fru Sehested fra Thorsagergaard og jom-
fru Maren var fadder. Endnu 7 børn kom 
til og Jens’ mor, Maren Fischer, flyttede 
som efter sin mands død 1820 fra Hor-
sens til præstegården i Vammen. 
Maren Stochholm giftede sig 10. au-

gust 1821 i Vammen kirke med Jens Bli-
cher, præstesønnen fra Vorning, som 
havde fået kaldet som kapellan i Ø. Bjer-
regrav. Her fødtes deres 2 døtre: Karen 
Margrethe 26. maj 1822, opkaldt efter 
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Her følger Klaus Rifbjergs anmeldelse 
i Information (Kan læses på nettet)  

 

Jagt 
Selv vores gamle ven og kollega Steen 
Steensen Blicher må gå i forsvarsposition 
og skrive som med et ladt (jagt-) gevær i 
nakken, når han tager fat på emnet og 
skal forklare, hvorfor det er ren fornøjel-
se at færdes i mark og vang for at slå 
uskyldige dyr ihjel. Skyld, skyld, skyld! 
Sådan var det i midten af 1800-tallet, og 
sådan er det den dag i dag, det er meget 
svært at overbevise nogen om, at mordet 
på levende væsener kan være en fornø-
jelse, og virksomheden karakteriseres 
som »sport«. I virkeligheden burde man 
derfor lade være – ikke blot med at for-
søge på at overbevise nogen, der ikke 
kan overbevises, men med at gå på jagt. 
Selv faldt det ikke Blicher ind og heller 
ikke de 175.000 danske jagttegnsløsere 
af år 2002. Det må der være en forklaring 
på, og den kan hentes både hos Blicher – 
som er i fin form – og i utallige jagtbla-
des utallige artikler, hvor mere eller min-
dre velformulerede nimrødder gør sig 
umage for at undskylde deres hobby som 
en slags udflugter i det grønne med li-
cense to kill. Det handler alt sammen om 
naturen (det billige skidt), den friske luft, 
flugten fra de kvalmfulde mure, det rå og 
raske samvær etc. etc., hvilket altsam-
men er udmærket, men stadig ikke giver 
en egentlig forklaring på, hvorfor jægere 
gør det, de gør. Den skal man nok søge i 
sammenhængen, i detaljernes rigdom, og 
her er Blicher en fortræffelig vejleder og 
repræsentant. 
 

 

Langt over klicheen 
Fra 1832 til ’36 udgav Steen Steensen 
Blicher jagttidsskriftet Diana, som nu fo-
religger i pragtudgave med Johannes 
Larsens illustrationer (og med forord af 
fhv. udenrigsminister Uffe Ellemann-
Jensen, der selv er jæger.) Det var et 
selvbestaltet foretagende, og tidsskriftets 
hovedforfatter var Blicher. Han må have 
følt sig forpligtet til at gå i brechen og 
stille sig i forsvarsposition, og man kan 
da også konstatere, at hans argumentati-
on til fordel for jagten ligger over det 
daglige vandstandsmærke, men det er 
først, når han tager fat på det praktiske, 
at han for alvor hæver sig over klichéen 
og bliver overbevisende. Når Blicher 
skriver om jagten, dens metoder og red-
skaber med stor kærlighed for hunde og 
deres afretning og med den største hengi-
venhed for vildtet, hvis hovedformål i li-
vet er at lade det for hans våben, bliver 
han for alvor autentisk, og man begynder 
at fatte, hvad det hele drejer sig om. Man 
kan ganske enkelt aflæse det af sproget, 
som får fasthed og fylde og opfindsom-
hed, når forfatteren springer op og falder 
ned på de bekymredes sentimentale og 
ofte lumre indvendinger og tager fat på 
sagen selv. 
 

Om at skyde en sneppe 
Her får man noget at vide også om, hvor-
for det er vigtigt at skyde en sneppe: 
»Men det er ikke derfor at Sneppen saa 
ivrigen efterstræbes (p.gr. af dens skønne 
udseende): dens lækre Kjød, kort, fiint 
og af en eiendommelig pirrende Vel-
smag, og dens endnu lifligere Indvolde, 
gjør den til en Gjenstand for enhver Vel-
levners kjæreste Ønsker. Synderligt nok, 
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er dens Tarmehinder saa tynde, at de un-
der Stegningen ganske forsvinde, og man 
seer kun Indholden, der er en blødagtig 
bruun Masse. I Tydskland udtages denne 
og smøres paa ristede Simlestykker.« Og 
jeg kan tilføje, at det gør den også i Dan-
mark, skikken har bredt sig, og den er 
livsalig. 
Gastronomi og jagt hænger sammen, 

jagt er i vid betydning »noget, der sma-
ger«, ikke blot under udøvelsen, men og-
så i forhold til udstyr, våben, påklæd-
ning, ammunition og etik. På Blichers tid 
skød man som en selvfølge ofte vildtet »i 
sædet«, dvs. mens det sad på jorden 
(således sneppen), hvilket i dag vil være 
utænkeligt, selv om man med en vis ret 
kan påstå, at det er ’sikrere’ at skyde sta-
tionært vildt end det, der basker vildt af 
sted og på flugt. Nu diskuterer man an-
skydninger, og jægeren er som sædvanlig 
i forsvarsposition. Det er rigtigt, at or-
dentlig skydeteknik er vigtig og lemlæ-
stelse af dyr noget skidt, på den anden 
side kan man også opleve noget forstem-
mende på visse klapjagter, hvor store 
(fortrinsvis udenlandske) selskaber ban-
ker 1.000 fasaner ned på en dag, fordi de 
skyder helvedes godt og har loaders med, 
så der ikke skal være for langt mellem 
mordene, men det er en smagssag. 
De fleste tror ligesom når det drejer sig 

om tyrefægtning at jægeren og matado-
ren aldrig selv får halen på komedie. Vir-
keligheden viser noget andet, det er far-
ligt både at være jæger og tyrefægter. I 
kapitlet om klapjagt på snepper læser 
man: »Jagt udkræver stor Forsigtighed; 
thi det er uimodsigeligt den farligste af 
alle, ei aleneste formedelst den Iver og 
Hurtighed, med hvilken der skydes; men 

og fordi Sneppen ofte flyver i Høide med 
et Menneskes Hoved. Alene derfor lade 
man aldrig unge Recruter, eiheller ufor-
sigtige eller forvovne Skytter blande sig 
med erfarne og paalidelige Linietropper! 
– Den forrige Hertug af Ahrensberg fik i 
den unge Alder af nogle og tyve Aar 
begge sine Øine udskudte paa Sneppejagt 
af sin egen Livlæge, og blev stok blind 
for sin hele Livstid. Dette staa her som 
eet advarende Eksempel af mange.« 
 

Ingen helvedeshund 
Hemingway havde den frækhed at påstå, 
at alt, hvad der giver én en god fornem-
melse, også er etisk forsvarligt. Påstan-
den holder ikke – eller i hvert fald kun til 
en vis grad. Mangen bøddel går med løf-
tet sind fra sin gerning. Steen Steensen 
Blicher var ingen helvedeshund, hans 
følsomhed får substans gennem teksten, 
og enhver, der har læst Nådigherrens ord 
i En landsbydegns dagbog, hvor han be-
der Morten Vinge sørge for, at hans ynd-
lingsjagthund bliver skudt på anstændig 
vis, nu, da han selv skal dø, vil vide, 
hvad jeg mener. 
Det bekræftes alt sammen i stykkerne 

fra Diana, der nok var et fagtidsskrift, 
men havde en digter som redaktør, en 
digter, der tillod sig at vide besked med 
tingene, både hvad verden i stor alminde-
lighed angår, geografien, historien, fau-
naen, botanikken og jagten, og som hav-
de overskud nok til at viderebringe sin 
viden, en detail også til alle de bekymre-
de, der tror, at man gør mere for de umæ-
lende bæster ved f.eks. at tømme folks 
minkbure end ved at gå ud og hente sig 
en fasan, en hare eller en sneppe for at gå 
hjem og spise dem med kniv og gaffel. 
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Til denne artikel knytter der sig kends-

gerningen at Blicher tegnes af den om-

talte Marens søster Nicoline i 1834, og 

Marens bror er den biskop Stochholm, 

Blicher skriver til i 1828. Han beretter 

om Ernestines utroskab og beder biskop-

pen om at støtte ham i arbejdet med at 

skaffe subskribenter til en novellesam-

ling. Blicher har flere gange hentydet til  

dette utroskab, der også omtales i hans 

erindringer i forbindelse med hans udta-

lelse om, hvorfor han ikke kan lide dato-

en 11. dec. (Fandens fødselsdag). De to 

fotografier blev sammen med mange an-

dre hundrede negativer fundet på arkivet 

i Randers, og arkivar Tine Knudsen Jen-

sen fik lov til at lade dem restaurere. Her 

fandt man to billeder, hvor der var ind-

ridset navnet Blicher på bagsiden. Bli-

cher-Selskabet blev adviseret og jeg tog 

straks til Randers i håb om, at det var et 

fotografi af St. St. Blicher. Fotografen 

hed Johan Ludvig Ussing og slog sig ned 

i Randers i 1846, så Blicher kunne godt 

have været fotograferet. I forvejen havde 

vi det kendte billede af Ernestine, som al-

lerde hendes efterlevende slægter erklæ-

rede var hende, selvom der i mange år 

herskede tvivl om proveniensen. Red. 

    ********* 
På Vorning kirkegaard ligger præstepar-
ret Jens Blicher og Maren Stockholm be-
gravet, markeret på en liggende jernpla-
de, hvor vejr og vind – og en måske 
manglende rettidig omhu fra kirkens side 
– næsten har udvisket deres navne og da-
ta.   
Jens havde kaldet som sognepræst for 

Vorning, Kvorning og Hammershøj 

1825-1864 efter sin far, Jørgen Gantzel 
Blicher.  
Mens Jens Blichers herkomst jo ikke 

mindst via fætterskabet til Steen Steen-
sen er almindeligt kendt, forholder det 
sig anderledes med hensyn til, hvem og 
hvad Maren Stochholm er “af”. Derfor er 
det om hende, det følgende handler. 
Navnet Stochholm skyldes ikke, at Ma-

ren og hendes slægt har svenske aner 
men stammer fra ejendommen af samme 
navn under Engelsholm gods i Nørup v/
Vejle. Marens oldefar, Niels Nielsen fra 
Trædballe ved Vejle, erhvervede den 
1731 og hans søn, også navngivet Niels 
Nielsen, tog navnet Stockholm som fa-
milienavn. (I kirkebøger og de enkelte 
efterkommeres præferencer veksles mel-
lem Stochholm og Stockholm men ikke 
Stokholm.) 
Af Niels Nielsen Stockholms nr. 2’s 19 

børn havde sønnen Nicolai musiske ev-
ner; han blev organist i Horsens og mu-
siklærer for de russiske prinser og prin-
sesser, som opholdt sig i palæet i Hor-
sens 1780-1808 (omtalt af Blicher i no-
vellen Stodderkongen; se endvidere Frø-
kenen fra Hald side 121). (Redaktørens 
bemærkning). 
Af de øvrige sønner giftede den yngste, 

Christen Stockholm, sig med Elisabeth 
Marie de Gyldenfeldt til herregården 
Hennegaard ved Filsø.  
Nicolai Stockholm fulgte traditionen 

med mange børn; med sin hustru Maren 
Fischer fik han ialt 13, hvoraf 2, Jens og 
Niels Nicolai, gik den klerikale vej.  Hos 
sidstnævnte blev det dog kun ham, mens 
Jens’ ikke blot gjorde en fin karriere i 

Marianne Engberg skriver om en Blicherslægt og nogle billeder 


