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Hvert Øjeblik Draaber, der falder, 
l Tidernes brusende Hav,
Det er fra Erindringens Himmel, 
De synke i Glemselens Grav.

Saa lad kun hvert Øjeblik falde 
De Draaber i Tidernes Hav!
Jeg véd, mine Minder skal stige 
Gjenfødte af Glemselens Grav! —

(9lf Gf)r. <Té. do Efjurafj)



FORORD

Et Menneske kan slet intet tage, 
uden det er ham givet fra Himmelen.

Joh. 3,27.

Jeg har hidtil været af den Mening, at jeg var for ung til 
at skrive »mine Erindringera; men da jeg for nogen Tid 
siden traf en god Ven, og vi talte om dette Spørgsmaal, ud
talte han som sin Mening, al del just nu var Tiden, da 
ingen kan vide, nuur del er for sent. »Der kommer en Nal, 
da ingen kan arbejde«. Jeg maatte give ham Hel og log 
fat paa Arbejdet.

Skønt mil Liv vist nok alt i alt har formet sig ret jævnt 
uden særlig store Begivenheder, saa er der dog el og andet, 
som jeg gerne vil skal komme til mine Efterkommeres Kund
skab i den rene Sandhed.

Naar jeg nu nærmer mig Aftenstunden og ser tilbage 
paa, hvorledes min Barndoms-, Ungdoms- og Mandoms- 
Dage ere henrundne, saa maa jeg sande, at Gud paa for
underlig Maade med mig har »opholdt faderløse« (Salme 
Ui-6,9), thi tidligt mistede jeg ved Døden min Fader, som i 
mange Aar forud havde været et Vrag, og i flere Aar holdt 
han Sengen. Men Gud havde ofte svært ved at holde mig 
fast iblandt de mange Fremmede, hvor jeg færdedes, og her 
blev jeg ofte fristet paa følelig Maade, men jeg fandt dog 
altid tilbage til Frelseren, der kærligt log mig ved Haan
den og førte mig ud af det fæle. Jeg mærkede det og for
stod, hvad der skete og søgte i Taksigelse og Bøn til Gud.

Ilan gav mig en oprigtig og sand, troende Hustru, der 
nu har fulgt mig i enestaaende Trofasthed i 45 Aar og 
kjærligt delt ondt og godt med mig. Naar jeg var ivrig og 
rastløst i mit Arbejde og i store Foretagender, saa bad hun 
med mig og for mig, (tt min Gerning maatte Igkkes, der



som det var (hids Vilje. At vi har kunnet sandes i Røn og 
Gudsfrygt, er den største Lykke i vort Ægteskab, og vort 
inderligste Ønske og Haat) er, at vore kjcere Slægtninge og- 
saa maa finde ind paa den Vej, hvor den sande Lykke ene 
findes.

Skjønt jeg snart kan se tilbage over el langt Liv, er der 
dog meget jeg ikke forstaar af det, jeg har oplevet. Iblandt 
all delte standser jeg først ved al den Sorg og Savn, som 
blev en Følge af de fem af vore kjære Horns tidlige Død. 
Men jeg nærer ingen Tvivl om, al det saaledes var det bed
ste, baade for os Forældre og for vore kjære Hørn. Alligevel 
har Savnet af de kjære været det sværeste for os her i Li
vet. Alt andel blegner ved Siden heraf. Men Gud har lige
som givet os Erstatning for Savnet af vore egne Smaa i 
vore ti smaa Hørnebørn, som i Alderdommen er et herligt 
Lyspunkt.

Men Gud har ogsaa paa mange andre Omraader, paa 
forunderlig Maade, saa ufattelig rigt velsignet vort a>gte- 
skabelige Samliv og vort Arbejde, at vi nu højlig undres 
derover, og samler os i en stille Tak til Gud for alt.

Baagegaard pr. Tommerup, den 25de April 1935.

F. HJORT.

Broholm Kirke,



F. Hjort meiî Hustru og Born 1912.



Min Moder (og Søster), Fader,
Anne Marie Hjort, f. Andersen, Gaardejer, cand. phil. Andreas Hjort 

f. 15/9 1833 v 2o/4 1929. f. 1«/1O 1830 1(1/2 1887 i Vemmelev.

Jeg har sjælden! eller aldrig Iruffel paa lo Ægtefolk, 
som var saa overordentlig forskjellige i enhver Henseende, 
som mine Forældre; baade hvad angaar Afstamning, Fød
sel, Opdragelse, Uddannelse, Opfattelse og Væremaade i 
det hele taget. Derfor har det alle Dage undret mig, at de 
kunde linde sig i at leve sammen de mange og lange Aar. 
Fader var »indfødt Københavner«, som han ofte udtrykte 
sig, baade hans Fader og Bedstefader havde været kgl. 
Embedsmænd og Moderen og Farmoderen vare af Han
delsfamilier. Fader gik i en god Skole, blev Student og 
cand. phil. med gode Karakterer og studerede derefter Jura 
i 4 Aar, men kunde ikke taale det stillesiddende Liv og 
kom derfor først ud at lære Landvæsen paa Jægersborg 
Avlsgaard og Kastrup Hovedgaard ved Fuglebjerg og senere 
lærte han Gartneri hos Handelsgartner Mathiesen i Korsør. 
Saaledes blev det meddelt os Børn, men for ganske nylig 
er en hel anden Grund til at Fader forlod Studeringen 
bleven mig meddelt af min Barndoms Lærer, Hr. Larsen- 
Nørreslet, der har sin Viden af Fader selv. Disse Udtalel
ser af Fader gik ud paa, at Fader i sin tidlige Ungdom, 
imedens han læste til juridisk Examen forelskede sig i en 
fin Bourgeosi-Dame (hendes Navn blev ikke nævnt), som



8

ikke gengjældte hans Kjærlighed, hvilket Eader tog sig me
get nær, saa nær, at han ikke kunde udholde at leve i 
Kjøbenhavn, i Omgivelser, hvor han stadig maatte se hen
de. Derfor tog han bort fra Bven og afbrød Studeringen for 
at lære Landvæsen. I Korsør lærte Eader gennem Lærer 
ttuchnuinn i Frølunde min Moder at kjende. Eader var 
eneste Søn, og havde kun en Søster, der var G Aar yngre 
og kunde derfor ikke være ret meget for ham. Hertil kom, 
at han mistede sin Moder, da han var KP/a Aar gammel, 
hvilket blev højst uheldigt for ham. Hans Eader maatte 
jo som Embedsmand — Kasserer i Cancelliet — opholde 
sig paa Kontoret hele Dagen, hver Dag, og derfor blev 
Sønnen henvist til sig selv i de vanskelige Aar, da han 
netop aller mest trængte til en kjærlig Moders Hjælp og 
Vejledning. Af Naturen var min Eader sjældent godmodig 
og vel begavet; han besad en udmærket Hukommelse og 
var altid stærkt interesseret og velvillig mod alle; men han 
havde et ivrigt Temperament og blev let hidsig og opfa
rende. Endvidere var han »godtroende« og lod sig let lede 
af andre og ikke altid i den gode Retning.

Moder er født i Halseby ved Korsør, hvor hendes Kor
ældre ejede en Bondegaard, og de stammede begge af 
Bondeslægter fra det vestlige Sjælland, saa langt tilbage i 
Tiden som de kan følges, ca. 300 Aar. Moder var den æld
ste af 12 Søskende, hvoraf dog de G døde som smaa. Mo
der maatte derfor tidlig hjadpe til i Hjemmet, da de øko
nomiske Omstændigheder var højst beskedne. Hun lærte 
derfor tidligt at udføre alt Arbejde, som forekommer paa 
en Bondegaard (baade inde og ude) og blev sine Eoraddre 
en god Datter og sine smaa Søskende en god Søster. Mo
der var velbegavet og lærenem, men fik en tarvelig Ender
visning i Skolen; hun var sjældent flittig og sparsommelig 
og nøjsom, ligesom hun var i Besiddelse af et enestaaende 
Maal af Taalmodighed, som i svære Tider af hendes lange 
Liv blev hende og os Børn en stor Lykke. Jeg har aldrig 
truffet paa noget Kvindemenneske, som har udrettet saa 
meget svært Arbejde med sine Hænder, som min Moder.

Baade min Eader og Moder var begge ret høje (over
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Lausagergaarclen i Vemrr.elev, hvor jeg cr født 15. Juli 1863.

Middel) og kraftigt byggede. De traf hinanden i Foraaret 
1862 og blev viede i Taarnbv Kirke den 18de Juni af Pa
stor Wad. Fader havde kort før kjøbt en lille Gaarri paa 
14 Tdr. Land og l1/« Tri. Hartkorn i Vemmelev. Han havde 
kun 1000 Bdl. og Moder 800 Rril. og derfor kom de strax 
til at sidde for store Udgifter til Henter; saa der skulde 
passes paa for at faa Hegnskabet til at balancere. Skjønt 
Fader arvede nogle faa Tusinde Rdl. og Moder ogsaa senere 
tik yderligere 800 Rdl., kunde det dog ikke blive andet 
end Fattigdom gennem hele min Barndom, og dette laa 
vaxsen tligt i, at Fader, der var kommen saa sent til Land
væsenet, aldrig blev virkelig Landmand; trods sin theori- 
tiske Indsigt, saa manglede han dog praktisk Færdighed 
og den Forstaaelse, som kan ligesom føle paa Pulsen, 
hvorledes den øjeblikkelige Tilstand i Virkeligheden er.

Moder har ofte fortalt mig, at da hun om Formiddagen 
den 15de Juli 1863 var ude i Haven for at grave nye Kar
tofler op til Brug for Middagsmaden, blev hun svg og 
maatte gaa til Sengs og Fader maatte spænde for og kjøre 
efter Jordemoder, og kort efter kom jeg til Verden som 
den førstefødte.

Fader skriver herom til sin Søster, Sophie, følgende Brev 
af 16de Juli: » . . . . Kl. 6 i Aftes maatte Marie lægge sig
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Fader med min Broder, Anders, 
og mig i 1869.

en Lyd høre af en ganske 
forestille Dig den Følelse,

til Sengs, hvorpaa jeg hentede 
en Nabokone. Kl. 8 hentede 
jeg saa Jordemoderen og min 
Svigermoder kom kort efter, 
tillige med en anden Nabo
kone. Fra Kl. 9 tog Smerter
ne haardt til saa at jeg, der 
var ligesom det femte Hjul 
til en Vogn, ikke kunde holde 
ud at høre paa Maries Jam
mer, men gik ind i en anden 
Stue, hvor jeg, som Du nok 
kan tænke, fandt det meget 
ubehageligt i ea. 2 Timer.

Endelig Kl. 1l3/4 hørte jeg 
paa engang, at Maries Jam
ren ophørte, og der lod sig 
anden Slags. Du kan aldrig 
der gennemfor mig, da jeg

mærkede, at der var født mig et Barn; først takkede jeg 
Vor Herre og bad ham holde sin Haand over Barnet, 
dernæst tænkte jeg paa om det var en Dreng eller Pige, 
og i 10 Minutter var jeg nu i en pinlig Fvished, medens 
jeg hørte Barnet skrige uafbrudt; saa kunde jeg ikke læn
gere holde det ud, men aabnede Døren,’ saa sagde min 
Svigermoder: »Kom Du kun indenfor, alt er gaaet godt, 
og Du har faaet Dig en prægtig, stor, sund Dreng«. Hvem, 
der blev glad, var mig; hurtig var jeg henne ved Stolen, 
hvor Drengen laa og slog ud med Arme og Ben og skraa- 
lede af alle Livsens Knefter. Han har langt mørkt Ilaar 
og er meget lang i Kroppen, ligesom han ser rigtig godt 
ud, idet mindste efter min og Maries Mening. Marie, som 
er saa inderlig glad ved Drengen, befinder sig meget vel 
efter Omstændighederne, Drengen ligesaa; han skraalte uaf
brudt i de to første Timer af sin Tilværelse; deraf blev 
han saa træt, at han sov, saa det snorkede efter, og 
skjønt han aldrig i sit Liv havde smagt Føde endnu, gik 
Munden dog i Søvne, som om han diede. I Dag er han
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bleven meldt lil Pnvslen og som Menneske indskreven i 
Kirkebogen . . . .« Saaledes var altsaa min Ankomst og 
Modtagelse paa denne Jord. Med Kjærlighed og (ilæde og 
Tak til (ind blev jeg modtaget.

Jeg blev boldt over Daaben af min Mormoder, Kirslen 
Chrislensdatler, og min Kaster, Frøken Sophie Hjort, holdt 
Huen, medens begge mine Bedsteforældre, nemlig Etats- 
raad /< Hjort af Kjøbenhavn og (iaardejer Anders Hansen 
af Halseby vare Faddere. Dette var en af de faa (lange 
min Farfader besøgte mit Hjem.

Den lille (iaard, som min Fader havde kjøbt, var Ho
vedparcellen af en Fdflyttergaard, Lausagergaarden. der 
før havde ligget i Bven bag Skolen, og Grunden bærer 
endnu Matr. 16. Gaarden var den sydligste i Sognet og 
Jorderne gik til Grænsen af Bymarkerne i Hennneshøj og 
Stude ved Mosen Gaminellung. Foruden Parcellen i Byen, 
laa der omkring Gaarden fem andre Parceller, der var paa 
fra 3 til 15 Tdr. Land. Ejerne af disse var nogle af vore 
niermeste Naboer. De var alle gode og rare Mennesker, 
som mine Forældre omgikkes, og de havde alle Børn paa 
min og mine Søskendes Alder, og som var vore Legekam
merater. To af Parcellerne, en paa G og en anden paa 12 
Tdr. Land, var lagt ind under Gedemarksgaarden i Hem- 
meshøj Sogn, der ejedes af en Proprietair Juel Møller, som 
jeg dog ikke kan huske, da han døde i min tidlige Barn
dom ved Selvmord, idet han med en Barberkniv skar Hal
sen over paa sig selv ude ved en Mergelgrav, som han 
styrtede sig ud i med det samme. Det var højst uhyggeligt, 
og det gjorde et stærkt Indtryk paa alle paa Egnen. Paa 
Gaarden var 4 Søsterbørn af Fru Møller, og den ældste 
af dem, Christian Asmussen, der var født i Nordborg paa 
Als, fik nu Gedemarksgaarden og giftede sig snart efter 
med en Frøken Waitzholls, hvis Fader var Ingeniør og 
boede i Roskilde. De fik mange Børn og var meget vel
havende Folk. En anden, den nordligste af Parcellerne, eje
des af Christen Hansen, hvis Kone led frygteligt af Krøft. 
De havde 4 Børn og vare arbejdsomme og flinke Na
boer. Vest for boede en Husmand Peder Iiasmussen, som
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Vemmelev Kirke. Under det lille X forneden paa Taarnet ser man det 
øverste af min Søsters og Forældres Mindesmærker.

havde G Børn. Lodden var kun paa 3 Tdr. Land og de 
var meget fattige. Konen hjalp undertiden Moder, og saa 
havde hun sine Børn med til stor (ikede for os, og Dagen 
gik med Leg. Endelig var der en Pareel paa 9 Tdr. Land, 
som ejedes af Hans Knudsen, en meget paapassende og 
selvbevidst Mand, der havde 2 Sønner, som vi dog ikke 
kunde rigtig sammen med, da de saa let og ofte yppede 
Ufred. Men denne Familie rejste alt omkring 1870, idet de 
hyttede dem en større Ejendom til paa Ormslev Mark, 
hvor Manden ikke kunde klare sig. Ilan hed Niels Jorgen- 
sen og havde tidligere ejet den store Allerupgaurd i Boes- 
lunde Sogn, hvor han ogsaa maatle gaa fra; og del varede 
ligeledes kun faa Aar, før han maatte forlade den lille 
Ejendom og rejste saa til Amerika. Det var overmaade 
elskværdige og flinke Naboer, men Manden vilde ikke be
stille noget, og det kunde del lille Landbrug ikke lnere.

Af de øvrige Naboer mindes jeg med størsie Glæde 
Tømrermester Jens Hansen paa Stude Mark ved Gammel
lu ng. Han var jævnaldrende med Fader og havde været 
med i Krigen 18G4. Nu ejede han et lille Landbrug paa 6 
Tdr. Land, ved Siden af at han drev sin Profession. Han 
havde 4 Sønner, der var dygtige, flinke og velopdragne 
Børn paa samme Alder som vi og som var os til megen
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L)et Indre af Vemmelev Kirke, hvor jeg er døbt og konfirmeret, 
og hvor jeg i 1929 talte ved min Moders Baare.

Glæde. Deres Moder var en udmærket Kone, som ofte 
hjalp os Børn paa Gled med gode Lege. De to ældste, Vil
liam og Julius, traf jeg en enkelt Gang senere i Livet, sidst 
som Soldat. Derimod er jeg ikke senere stødt sammen 
med de to yngste, Emil og den fjerde Broder.

Som Nabo til denne rare Familie boede en ældre Slægt
ning af min Moder, Hans Petersen, hans Moder, Sidse Xiels- 
daller, var Søster til Moders Mormoder, Kirsten Xielsdatler. 
Dette Slægtskab havde tilfølge, at mine Forældre lik en 
Del med denne Familie at gjore. Hans Petersen var paa 
den fid en Mand paa nær 70 og havde 6 Børn, der alle 
vare Voxne. Han var en sær Personage, nusset og ind
skram kel, men godsindel, Hink og hjælpsom. Hans Kone, 
Podil, var en Del yngre og mere intelligent, godhjærlel og 
brav. Hun var olie en god Hjælp for min Moder, som ofte 
laante et og andel, som hun savnede, og som vi Børn fik 
Lov al løbe over al hente, hvilket vi meget gerne vilde, 
thi vi fik altid et mægtigt stort Stykke brunt Sukker (Kan
dis). Men saa vidt jeg har hørt, gik det Hans Petersens 
Børn mindre godt.

I en anden Fdflyttergaard, som endnu var ubeskaaret i 
sil gamle Areal, boede (iaardejer Jens Hansen, der dog



14

døde tidligt, hvorefter hans Enke sad inde med Gaarden 
i mange Aar, medens hendes eneste Søn, Hans Jensen, be
styrede Gaarden for Moderen til hun ogsaa døde, og han 
blev Ejer af den.

Han blev senere en landskjendt Mand under Navn »Hans 
Jensen Vemmelev«; hvilket skyldtes, at han tilfældig kom 
ind i Bestyrelsen for Andelsmejeriet og senere i Andels
slagteriet i Slagelse. Han var en stille og rolig Mand, kun 
jævnt begavet og uden noget særligt Maal af Kundskab, 
ligesom han, før han kom ind i de offentlige Hverv, kun 
var smaat stillet i økonomisk Henseende. Men Hans Jen
sen havde en enestaaende og mærkelig Evne til at kunne 
finde ind i de ledende Stillinger i Landbrugets Sammen
slutninger. Han var sit Ansvar her bevidst og misbrugte 
aldrig sine Tillidshverv, hvilke han forstod at lede til alles 
Tilfredshed. Han døde for nogle Aar siden (1919), og An
delsorganisationerne satte ham et mægtigt Mindesmærke 
med hans Billede paa hans Grav paa Vemmelev Kirke- 
gaard.

I min tidligste Barndom boede der ovre paa Gammel- 
lung en gammel Tækkemand, der ogsaa hed Jens Hansen, 
som gik under Navnet »Fallermand« eller »Mine Manner«, 
et Navn, som han ofte selv benyttede overfor andre. Skjønt 
han da var højt oppe i Halvfjerdserne, var han mærkvær
dig smidig og lebendig, og kunde hoppe og springe som 
den vildeste Dreng. Han havde ligget inde som Soldat i 
mange Aar og havde viv ret med i Krigen under Napoleon 
og var bl. a. med i Træfningen ved Sehested. Fra den Tid 
kunde han fortælle glimrende om sine mange Oplevelser 
i det fjerne, og vi Børn kunde sidde i Timer og hore paa 
hans Fortællinger. Han gik altid i gammeldags Bondedragt 
med Knæbuxer og Kofte med blanke Knapper samt Top
hue (Nathue). Ofte glædede Fattermand med at forære os 
nogle af sine mange blanke Knapper, som for os var af 
stor Ycvrdi til at spille Klink med. Hans eneste Søn, Hans 
Jensen, var Arbejdsmand og boede i et lille gammelt, jord
løst Hus tæt ved mit Hjem. Hans Kone, Sophie, hjalp 
undertiden Moder, og havde saa nogle af sine Børn med
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til (ilæde for os, men navnlig den ældste, Jens Peder, var 
en vild og meget opfindsom Krabat, der vist ikke var vi
dere heldig for os. Vel nok derfor forbød Fader mig og 
mine Søskende at lege med ham, hvilket vi tog os meget 
nær, da Jens Peder var saa morsom at lege med.

Endnu maa jeg nævne en enkelt af vore Naboer, nem
lig Peer Christensen, som ejede en anden Udflyttergaard 
lige Nord for os, og over hvis Mark der gik en Kirke- og 
Skole-Sti, som vi Børn daglig befarede til og fra Skole. 
Der var to Sønner, Johannes og Christen, der var jævn
aldrende med mig og min ældste Broder, og det var vore 
gode Venner og Legekammerater, som vi omgikkes lige 
til Konfirmationen, da jeg kom ud. Pe’er Christensen var 
en meget svær Mand, der kun daarligt kunde gaa, hvor
for han altid sad ned, ogsaa, naar han en enkelt Gang 
kom udenfor. Han døde tidligt, hvorefter den ældste Søn 
bestyrede Gaarden for Moderen. De havde en overvældende 
Mængde Frugt i deres Have, der ogsaa kom os tilgode. 
Johannes traf jeg som Soldat i Kjøbenhavn, hvor han og
saa laa paa Sølvgades Kaserne og ved samme Kompagni 
som jeg. Jeg morede mig paa hans Bekostning den første 
Dag, vi var Soldat. Ilan var ude for at se Byens Mærk
værdigheder, men kunde ikke finde Kasernen og maatte 
saa leje et Bybud til al følge sig hjem.

Omtrent samtidig med min Fødsel, døde min Faders 
Onkel, Justitsraad Peder Hjort, der var Registrator under 
Kancelliet og gammel Ungkarl. Og 2 Aar senere døde Fa
ders Tante, Andræa Hjort, der ogsaa var ugift og Konven- 
tualinde i Boskilde Kloster. Efter begge disse Slægtninge 
arvede Fader et lille Beløb, som hjalp ham over de vær
ste Kreditorer. Men nogle af mine første Erindringer er 
dog mine Forældres Vanskeligheder med at klare de nød
vendige Udgifter. Min ældste Broder, Anders, blev født den 
13. August 1865 og blev døbi allerede den 17. i samme 
Maaned og holdt over Daaben af Moders Søsler, Stine, 
medens Birthe Hansen, Gmd. Hans Peersen i Stude, Smed 
Chr. Nielsen, Stude, Gnid. Anders Hansen i Halseby og 
Etatsraad F. Hjort var Faddere. Af denne Højtidelighed
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husker jeg intet; derimod kan jeg huske et og andet fra 
min Søster, Elisabeths Fødsel, som skete 28. Juli 1868. 
Jeg husker bl. a., at jeg og min Broder løb og legede i 
(iaarden, da Pigen kom for at følge os over til Hans Peer- 
sens, hvor vi skulde blive hele Dagen, hvilket vi vare gla
de for, da de altid var saa gode mod os derovre. Den lille 
Søster blev døbt 6. September og holdt over Daaben af 
»Bodil Hans Peersen; Faddere var Gmd. Anders Hansen, 
Halseby, og Hustru, Kirsten; Gmd. Hans Pedersen, Stude, 
og Høker Thers i Vemmelev«. Jeg og min Broder var med 
i Kirken, og jeg husker, at vi krøb op paa Bænkene for 
bedre at se, hvad det var, Præsten gjorde ved vor lille 
Søster. Ligeledes husker jeg ogsaa, at Indgangen til Kirken 
den Gang var i Nord (ved Kvindesiden), medens den se
nere blev flyttet om i Syd og gik gennem Taarnet.

løvrigt erindrer jeg ikke ret meget fra den Tid; dog hu
sker jeg en Aften, da vi Børn var alene hjemme og kun 
Karlen, Lars, var hos os. Han var stærk Bøger og var 
stor Liebhaver af Piber i alle forskjellige Størrelser og 
Kvaliteter. Heri havde Lars sit liggende fæ, som han kæ
lede for, iscvr om Aftenen, og vi Børn iagttog ham med 
stor Interesse. Skjønt Fader ikke holdt af det, saa saå vi 
dog undertiden Lejlighed til at faa en lille Mundsmag af 
en af Piberne. Da vi nu denne Aften var ene hjemme, var 
Anledningen sivrlig gunstig og vi røg af alle Kræfter, lige 
til vi blev syge og kom til at kaste op, saaledes at der 
saa frygtelig ud, da vore Forældre kom hjem og traf os 
ligblege, liggende i Sengen og Stuen snavset til overalt. 
Da Faders Forskrækkelse havde sat sig noget og var klar 
over Grunden, fik vi næste Morgen en ordentlig Afstraffelse, 
der bevirkede, at jeg aldrig røg mere i mit Liv (til denne 
Dag), og min Broder holdt Stand i mange Aar, men paa 
sine gamle Dage begyndte han igen.

I 1870, da Krigen var mellem Frankrig og Tyskland, var 
der megen Tale om, at vi Danske skulde med, og store 
Dele af Arméen blev indkaldt, hvoriblandt ogsaa vor Karl, 
Lars, var. Senere fik vi ingen Karl mere, fordi der ikke 
var Baad til det, og Pige havde vi heller ikke i mange
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Aar. Dette var en medvirkende Grund til, at min Broder 
og jeg fik Pigens Værelse til vort Sovekammer. Et Arran
gement, vi dog ikke var glade for; dels fordi der var 
mørkt, vel af Hensyn til Brandfare, og dels fordi vi dér 
var ene; vi blev bange og turde ikke være i det Værelse. 
Moder havde tidligere lært os at bede vor Aftenbøn, og 
nu i det nye Værelse lærte hun os at bede »Fadervor«. Jeg 
ser hende endnu liggende paa sine Knæ med foldede Hæn
der, og jeg hører hende med stor Alvor bede og gentage 
Bønnen med os, til vi kunde gjøre det selv. Før hun gik, 
forklarede Moder os, at vi skulde ikke være bange, thi, 
naar vi var gode Børn og bad til Gud, saa var vi ikke 
alene, men Gud vilde da være med os og hos os med sine 
hellige Engle. Dette beroligede os, og vi faldt snart i Søvn.

Om Sommeren var vi meget ofte beskæftiget paa Mosen, 
hvor Fader skar en Mængde Tørv; her kunde vi fra gan
ske smaa hjælpe med tiere Arbejder, bl. a. ride paa He
stene, som æltede Tørvene; vi kunde vende Tørvene, naar 
de var tjenlige, og senere »kantede« vi og »stakkede« dem. 
En stor Glæde var det for os, om vi kunde faa Lov at 
sejle i Tørveprammen med »Tørvemanden« ud paa det 
dybe Vand, hvor han »ketzede« Tørven fra Bunden af Mo
sen op i Prammen. Der var en lille 0 midt i Mosen, der 
var groet over med Rør, Græs og Pilevidder, og her op
holdt vi os, til han havde Prammen fuld af Tørvedynd, saa 
sejlede vi med ind til Landet. I Mosen var en Del Fisk, 
navnlig Gedder, Karusser og Aal, som vi med Fiskesnører 
lagde os efter at fange, og havde ret ofte Held med os i 
saa Henseende.

Den 13de Februar 1871 blev min yngste Broder, Knud, 
født; det skete om Natlen og jeg vaagnede ved, at min 
Fader bar os op i et afsides Værelse, hvor vi skulde være 
under Begivenheden. Vi forstod dog ikke noget at det hele, 
skønt vi var vaagne alle tre, vist den meste Nat, da vi 
dog havde Færten af, at der var noget særligt paa Færde. 
Den lille Knud, som blev opkaldt efter Faders Morbroder, 
Konferensraad Knud Christensen, blev døbt i Vemmelev 
Kirke den 7de April 1871 og holdt over Daaben af Moders
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ældste Søster, Kirsten, der var gift med Gaardejer Peder 
Hansen, Gryderup i Boelslunde Sogn. Faddere var Moders 
næstældste Søster, Margrethe, som var gift med Boelsmand 
Hans Jensen, Vaarbymarken, Moders Fader, Gaardmand 
Anders Hansen i Halseby, Kroejer Birch fra Omrslev Kro 
og Høker Thers i Vemmelev.

Farfader boede i sit eget Hus, der laa paa Hjørnet 
af Naboløs og Gammel Strand. Lige uden for Døren stod 
daglig alle Fiske-Kællingerne og solgte Fisk. Disse var ret 
ubehagelige Naboer, og Bedstefader havde ofte Sammen
stød med dem og maatte til Tider døje at høre paa deres 
grove Mund, som han parerede ved at skjælde dem ud paa 
Latin; det duperede Kællingerne, og saa tav de stille.

Nogle af de største Begivenheder i min Barndom var, 
naar jeg fik Lov at komme med mine Forældre til Kjø- 
benhavn og besøge min Bedstefader; han var, som jeg 
husker ham, en gammel, høj, klein Mand med stor, kro
get Næse; han gik en Del foroverbøjet. Bedstefader havde 
i mange Aar, siden 1830, været Kasserer i Cancelliet, og 
som saadan gik alle Statens Penge gennem hans Kontor. 
Jeg husker en pudsig Begivenhed, som Fader fortalte at 
have oplevet som Barn. Som saadan fulgte han ofte sin 
Fader, naar denne skulde transportere Pengeforsendelser 
til Provindserne; dette skete altid med Posten fra Posthu
set, hvor Kontanterne blev indleveret i større og mindre 
Sække. Paa en af disse Kjøreture med Trækvogn fra Can
celliet til Posthuset, der besørgedes af en Karl eller to 
foruden Bedstefader selv, skete det, at de væltede med 
Vognen paa Gaden og alle Specierne og Dalerne trillede i 
Rendestenen. De tik travlt med at samle Pengene op, og 
mange ukaldte vilde hjælpe, som skulde holdes borte.

Mine Bedsteforældre i Halseby besøgte vi ofte, der var 
kun en lille Milsvej fra vort Hjem. Der vilde vi ogsaa 
gerne til, navnlig, fordi der i den store Have var en over
vældende Mængde Frugt af alle Slags, og desuden var der 
sjældne gode Betingelser for Børneleg, idet der op til Ha
ven stødte to Oldtidsgravpladser; baade en mægtig Jordhøj 
og et stort Gravkammer midt i en stor, oval Skibsætning
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af en Mivngde store Sten, der afgav udmærkede Skjule
steder for os under vor Leg. Bedstefader var en høj, kraf
tig meget krumbøjet gammel Mand, der ved Siden af at 
drive sin Gaard tillige handlede lidt med Stude, og naar 
han kom hjem om Aftenen, tømte han alle sine Penge ud 
i et gammelt Sølvkrus med 3 Kuglefødder og et stort 
Laag, hvorpaa stod Navnene paa Ejere af Kruset siden 
1652. Vi Børn kravlede op paa Bordet for rigtig at se 
Kruset og dets Indhold. Dette dejlige Familiestykke gik 
i Arv tilligemed (iaarden til den eneste Søn, som hyttede 
Kruset hort til en Guldsmed for nogle moderne Spiseskeer. 
Af Pietet og Interesse har jeg gennem mange Aar været 
paa Jagt efter dette Krus, men uden Resultat. De mange 
Slægtnavne paa Laaget vilde kunne have sparet mig for 
megen Møje, da jeg søgte Oplysning om Slægtens Historie.

Det er trist at tamke paa alt det, som er gaaet tabt — 
ikke mindst i Bondestanden — fordi man i saa forbløffen
de Grad har savnet Blik for og Forstaaelse af, hvilken 
Betydning de gamle, gode Familieskatte kunde have for 
Slægten senere i Livet.

Den af min Moders Familie vi kom mest til, og som vi 
alle, baade store og smaa, sympatiserede bedst med, var 
hendes Søster, Kirsten, i Gryderup; hendes Mand hed Pe
der Hansen og var fra Aarslev nord for Slagelse. Deres 
ældste Børn var paa Alder med os, og der var 7 ialt, hvor
af dog de to døde som smaa, og tre Pigebørn døde alle 
som Voxne i tyveaars Alderen af Tuberkulose. Disse Døds
fald bragte selvfølgelig stor Sorg i hele Familien, ligesom 
disse Tab gik os Børn nær til Hjærtet, da vi altid havde 
været saa lykkelige i deres Selskab. Kun de 2 Drenge, 
Jens Peder Hansen og Hans Peder Hansen, fik Lov at leve, 
og de lever begge endnu og har det godt, og vi holder 
endnu Forbindelsen vedlige. Den ældste bor i Kjøbenhavn 
og den yngste bor nu i Slagelse efter at have solgt Fæd- 
renegaarden.

Der, hvor mine Forældre boede, var omkring en 1/s Mil 
til de nærmeste Landsbyer, Vemmelev, Slude, Omrslev og 
Hemmershoj, Alt, hvad vi skulde bruge, skulde vi hente
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et af disse Steder — ogsaa Posten —, derfor var der altid 
noget at løbe efter, og det maatte vi Børn besørge, intet, 
end ikke Brød blev bragt, alt maatte hentes. Der var der
for noget at gaa efter hver Dag til os smaa, som jo ikke 
kunde bære ret meget, blot vi havde et 8 Punds Brød, 
var vi overlæsset og maatte hvile mange Gange. Skjønt 
jeg var den ældste, var jeg altid meget længere om Turene 
end min Broder, Anders. Han gik nemlig hele Tiden uden 
at lade sig opholde af noget paa Vejen, jeg derimod stop
pede enhver paa Vejen, jeg mødte og gav mig i Snak med 
dem og gik ind og besøgte een og anden, blot jeg fandt 
den mindste Anledning. Paa disse Ture var der dog en
kelte Steder, hvor det var os strængt forbudt at gaa ind 
eller tale med Personer fra de Hjem, og dersom de tiltalte 
os, havde vi Ordre til ikke at svare paa deres Tiltale, men 
derimod skynde os at gaa eller løbe, om vi kunde. De 
Mennesker, som vi saaledes var advaret imod, var Folk, 
som havde et daarligt Omdømme for Langfingeri, Utug
tige, Løgnagtige eller lignende. Den Slags Folk var skyet 
som Pesten, langt mere end i vore Dage. Nu tager man 
det ikke saa nøje med de Dele.

Da jeg skulde til at lære at læse var det især Moder, 
som tog sig af mig; Fader havde ikke Taalmodighed dertil. 
Bogen jeg læste i, har jeg endnu, der var en Del beteg
nende Billeder, som stærkt vakte min Interesse, og blandt 
disse ogsaa en galende Hane, som undertiden, naar jeg 
havde været rigtig flink til at læse, lagde en af Chr. VIII. 
tykke røde Skillinger eller af Fr. VII.s do. Det gik imid
lertid alligevel ret smaat med Læsningen, hvorfor Fader 
besluttede at lade mig gaa op til Vemmelev, hvor der i 
et lille Hus, det sidste paa højre Haand ved Vejen ad 
Tjæreby til, der hvor Vejen drejer af til Mæsken, boede 
en Kone, som la\ste med os. Konen var Enke og havde en 
Datter, Lanrn, i Huset, som var gift med en meget stor 
Mand ved Navn Poul. De havde lidt Jord til en Ko, men 
foretog sig ikke andet end at læse med os Børn; vi var 
en G a 8 Stk., alle Begyndere i Kunsten. Da jeg var (P/a 
Aar skulde jeg i Kommuneskolen, og Fader fulgte mig
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derop og afleverede mig til Skolelæreren, Kornbech, der 
var gift med en Datter af Pastor Rønne i Høve, de skal 
have haft 23 Børn, hvoraf dog det halve Antal døde som 
smaa. .leg havde let ved at kere og huske, hvad der blev 
foredraget, derimod var jeg tungnem med at la>re at læse 
og regne, ligesom jeg aldrig kerte at bogstavere rigtigt, 
hvorimod jeg nok kunde skrive ganske pænt. I et af mine 
første Skoleaar traf jeg en Dag at komme til at se en 16 
Aars Dreng blive sindsforvirret, just som han gik forbi 
Skolen, medens vi Børn legede. Dette gjorde et skerkt 
Indtryk paa mig. Som Andenlærer ved Skolen var ansat 
en kaner Tinghinis, der var theologisk kandidat og gift 
med en prægtig Kone, med hvem han havde 6 Børn. De 
havde kun 1 Værelse foruden Kjøkken og havde det umaa- 
deligt fattigt, og de kom aldrig videre, idet Manden døde i 
dette Embede. Lige overfor Skolen i et lille Hus boede en 
gammel Enke, der hed Ane Larsen, der havde en voxen 
Datter, som syede for Folk. Naar vi nu i Frikvarterene 
spillede Klink paa Skolens Gavl, traf det ret ofte at vore 
Knapper, Bøller og Dolke tløj over i Ane karsens Have, 
saa vi maatte kravle over (ijærdet for at finde vore Kost
barheder. Derover blev Enken vred, ja, meget vred, og 
da det ikke hjalp, at hun forbød os at gaa ind i Haven 
efter Knapperne, saa klagede hun over os til kærer Korn- 
beck, og da det gik ret ofte paa, blev han gnaven paa 
hende over hendes Plageri, og det gjorde ikke Forholdet 
bedre, at Ane karsens Kat daglig besøgte Kornhecks Due- 
og Kvllingehure, især da det ikke frugtede med Bønner 
om at holde Katten hjemme. I sin Nød fandt kærer Korn- 
heck paa at digte og synge en Sang, naar han var efter 
Katten. I denne Sang husker jeg endnu Stroferne:

»Til Vaaben Brødre, lag Bøssen fat, 
thi nu skal vi skyde Ane karsens Kat!«

Del varede ikke længe før vi Drenge havde lært den 
Sang, som saa lød hver Gang, Ane karsen var efter os, 
naar vi krøb over Havediget.

Men Mage til Svineri, som der var paa Vemmelev Sko
les Retirade, har jeg aldrig set, det trodser enhver Beskri-
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velse, og jeg kan endnu, (>() Aar efter, faa ondt blot ved 
at tænke derpaa. Lige overfor Skolen var en lille, men 
dyb Dam mellem Lærerens og Præstens Have. Her har jeg 
med de andre Drenge haft mange glade Timer med at 
glide paa Is og paa Isflager at sejle fra den ene Bred til 
den anden.

Pinsedag den 16. April 1869 døde min Moders yngste, 
ugifte Søster, Karen, af »Brystsyge«. Om Begravelsen skri
ver Lader til sin Søster: » . . . Det var en rigtig pæn, gam
meldags Begravelse. Hele Familien og hele Byens Befolk
ning samt deres Kjøhmand fulgte, hver i sin Vogn. Vi var 
20 Vogne i Følget. Først spiste vi Frokost i Sørgehuset 
(der er jo saa mange af Familien, der er kommen lang
vejs fra, at denne Skik ej kan afskaffes paa Landet), derpaa 
kjørte vi til Kirken, hvori Kisten blev baaren ind, medens 
Præsten holdt Talen. Derefter blev Kisten bragt ud og sat 
ned i Graven, og efter at Jordpaakastelsen havde fundet 
Sted, hjalp alle Mandfolk til at kaste Graven til (det er en 
smuk Skik), hvorpaa Fruentimmerne, som paa Landet 
altid følge med til Kirkegaarden, pyntede Graven med 
Grønt, Kranse og Sand. Bagefter tog Familien hjem og 
spiste til Middag, hvorimod Byens Folk tog hjem, hver 
til sit.

Samme Aften var der stor Stads paa Taarnhohn, idet 
Kammerherre Oxholms yngste Datter, der samme Dag var 
bleven viet i Kjøhenhavn til en Baron liosenkrantz, kom 
hjem med sin Mand, og da hun altid havde vist sig sær
deles godgjørende og vakker mod Godsets fattige og syge, 
blev hun modtaget i Korsør af 60 ridende Bønder af God
sets Fæstere, med Fakler, Flag og Musik, det saa meget 
smukt ud; og Herremanden blev ogsaa saa glad, at han 
indbød alle Godsets Beboere til Gilde næste Dag, hvor 
de hleve splindid beværtede og havde Dans ovenpaa . . «

Fader kom alt for sent til Landbruget, og selv om han 
gennem Læsning og øvrigt theoritisk Studium af alle Kræf
ter søgte at trænge ind i Landbrugets Mysterier, saa lærte 
han dog aldrig at »føle Landbruget paa Pulsen«. Han var 
ihærdig og til Tider en hel Slider, men han var for aaben
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i sine Udtalelser og helt ude af Stand til at handle med 
Produkterne, som han altid fd< for lidt for. Hertil kom, 
at han havde for faa Penge til at kjøbe Gaarden for, og 
sad altid ogsaa af den Grund med for lille Besætning og 
havde stor Familie at føde og klæde. Alt dette gjorde, at 
vi allid var i stor Pengeforlegenhed, der trykkede os alle 
meget stærkt. Moder gjorde alt for at spare i Husholdnin
gen, men det kunde ikke hjælpe. Jeg husker saaledes, at 
vi ofte til vor Mellemmad til Skoleturene ikke havde noget 
Paalæg paa Maden, som de andre Børn, men derimod kun 
to Strimler bart Rugbrød paa det bare Fedtebrød, som 
skulde hindre de to Stykker Mad i at hænge sammen. Vi 
skammede os overfor de andre Børn, som havde tin Mad 
med i Skolen, og derfor gik vi hen i en Krog, hvor ingen 
saa os, og spiste vor Mad for os selv.

Det var Fader umuligt at holde nærgaaende Kreditorer 
fra Livet. I saadan svære Tilfælde maatte Moder tage Af
fære og gaa i Ilden og naaede, ved sin store Taalmodighed 
og stille beskedne Maade at frem træde paa ofte et godt 
Resultat. De var en Gang kommen i Aagerkarlekløer, og 
maatte mod ublue Renter udstede en Forskrivning til en 
Mand ved Navn Ebbe, der, da han ikke fik alt, hvad Pa
pirerne lød paa i rette Tid, truede med at erklære Fader 
Fallit og sælge alt, hvad vi ejede. Alt dette bragte stor 
Nød og Bekymring over Hjemmet. Moder og jeg maatte 
først afsted opad Lundforlund eller Bjerreby til for at 
træffe Ebbe og bede om Henstand. Det lykkedes Moder 
at opnaa det omend for en kort Tid. Derefter maatte vi 
afsted til Halseby for at hede Bedstefader om at være med 
at kautionere for et Laan tillige med Proprietær C. E. Lund 
paa Aldersro ved Verslev Sl„ en Ven og Studenterkamme
rat af Fader, der havde faaet Løfte om Hjælp af denne 
Ven. Uvejret drev saaledes over for en Tid; men det var 
dog altid paa gvngende og usikker Grund, vi levede, og 
det rystede os alle. Det kneb ofte for Moder at skaffe 
nogenlunde Klæder til os. Jeg husker, at der var Tider, vi 
slet ikke havde Læderfodtoj, kun Træsko. Naar vi saa 
skulde med til vor Bedsteforældre i Halseby, saa maatte
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Moder laane nogle Støvler hos Naboerne til os, og det var 
ikke al Tid, de passede os. En Gang havde jeg faaet et 
Par, der var alt for store og tillige var de saa ualmindelig 
bredna'sede, at de i Halseby ikke kunde undlade at se 
det og gjøre Bemærkninger derover til stor Bedrøvelse for 
mig, der blev saa skamfuld derover, at det minder mig 
endnu derom efter ca. GO Aars Forløb.

Efter Bedstefaders Død i Maj 1869 arvede Fader vel et 
lille Beløb, men blot en 2 a 3 Aar senere saa var det 
lige galt igen. Men dette gav os dog et lille Bygstød, idet 
Bedstefader havde hensat 7500 Bdl. i Overformynderiet, 
eller 2500 Bdl. til hver af os 3 ældste Børn (Knud var 
endnu ikke født), og dette Beløb skulde Fader og Moder 
nyde Ben terne af saalænge de levede, og det var en hel 
god lljadp i de Tider, hvor Pengene var mere vtvrd. Vi 
fik ogsaa efterhaanden ved den gode Pasning af Ejendom
men mere ud af Produkterne og især af Haven, hvor der 
altid var noget at sælge, som vi Børn maatte til Torvet i 
Slagelse med. Hvad der isa'r pinte mig paa disse Torve
dage var at staa med Smørret og præsentere det for Lieb
havere, der gik og smagte paa det; de pæneste ved at 
skrabe i det med en Tbeske, og de mest ubehøvlede ved 
at skrabe i det med en sort, snavset Negl, saaledes at 
Smørret ofte blev belt overlaget, saa det af den Grund 
ikke var til at slippe, og det kunde ende med, at jeg 
maatte ben til Bagerne for at blive det kvit, og der kun 
faa en yderst tarvelig Pris for det med hjem. Den Slags 
og mere til skulde nok opøve os i Taalmodigbed, som vi 
havde mindre af end Moder.

llenimod Slutningen af min Skoletid døde gamle Låner 
Tinghiius i Aaret 1875, og Kapellan Holm maatte nu en Tid 
bolde Skole for os, til vi fik en ung Andenkerer, en Semi
narist Larsen-Nørreslæt, der senere fik Embede i Løve. 
Han var en udmærket Læsrer, som vi boldt overmaade 
meget af. En Broder af Lærer Larsen, der var Dyrlæge, 
fik et Embede i Grækenland, som Hof-Dyrlæge i Kong 
Georgs Stalde. En Begivenhed, vi Børn var meget op
tagne af.



Før jeg slutter af med Barnetiden, maa jeg dog nævne 
en af Sognets Originaler, en gammel Enke ved Navn »Skræ- 
der-(ierder«. Hun havde et stift Ben, som hun havde ondt 
ved at føre frem, og nødedes til med det stive Ben at slaa 
en Halvcirkel for at faa det frem og foran det andet Ben. 
Det blev derfor en uheldig Figur, »Skneder-Gerder« frem
stillede, naar hun med Madkurven paa Armen og Strikke
posen i Haanden kom styrtende frem ad Vejen, altid under 
Sang og som Begel syngende: »Jeg gaar i Fare, hvor jeg 
gaar«. Hun var en skikkelig og gudhengiven Sjæl, hvilket 
ikke var Tilfældet med »Bide-Niels«, en ældre sortsmudset, 
skummel Fyr, der en Gang i Galskab havde hidt Nivsen 
af et andet Menneske. Denne fade Bide-Niels-Larsen var 
en stor Skræk for os Børn, og naar vi saa ham komme, 
løb vi langt bort og skjulte os.

Mit Udbytte af Undervisningen i Vemmelev Skole var i 
høj Grad mangelfuld. Jeg lande saaledes ikke at læse, blot 
nogenlunde ordentlig; jeg lande heller ikke at bogstavere 
rigtigt, ligesaa lidt som jeg lærte Sætningsbygningen og 
den dermed forbundne Tegnsætning. Geografi, Historie og 
Regning laa let for mig og derfor gik det bedre i disse 
Fag. I det hele gik det bedst, hvor vi fik Fagene foredra
get, idet min Hukommelse, en Arv fra min Fader, var 
god, ligesom min Interesse altid har været mærkelig le
vende. Ogsaa denne sidste udmærkede Gave, der alle Dage 
har været en stor Lykke for mig, tog jeg i Arv efter min 
Fader.

Jeg begyndte at »gaa til Præsten« til Konfirmationsfor
beredelse i Efteraaret 1876, da Fader ønskede, at jeg skul
de gaa et helt Aar, og det var jeg meget glad for.

Nogen direkte og planmæssig Undervisning i Ghristen- 
dom, fik vi Børn egentlig ikke i Hjemmet. Der blev aldrig 
holdt egentlig Andagt. Derimod saa vi baade Fader og 
Moder i Bøn, Fader lagde sig altid paa Knæ, med sænket 
Hoved og foldede Hænder undertiden temmelig længe. 
Fader talte ogsaa en Gang imellem med os om Gud og 
forklarede os om hans mægtige Magt og herlige Skaber
evne. Derimod var det Moder, der lærte os at bede til Gud.
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Da jeg omkring 1ste November 187G skulde begynde 
paa Konfirmationsundervisning var den personelle Kapel
lan Jacob Holm (lians Hustru hed Jutta, født llolst) kort 
før bleven afskediget for at kunne rejse til Amerika og 
og der overtage en Præstegjerning for de danske, og den 
gamle 76-aarige Sognepnvst, Dr. theol., Professor Yilh. 
Iiothe, tog sin Afsked i samme Maaned, som min Forbere
delse skulde begynde. Dette var Grunden til, at ingen af 
disse to Præster fik med os Konfirmander at gjøre. Det 
blev derimod flere af Herredets Præster, der i Begyndelsen 
skiftedes til at læse med os, men efter Jul blev Arbejdet 
dog alene overladt til Præsten ved St.Mikkels Kirke i Slagel
se, Pastor Sorterup. Ham havde vi saa til den nye Præst, 
Pastor Hejberg, hen paa Foraa ret blev kaldet. Han var en 
Mand i sin bedste Alder, lille og svær; var godt bega
vet og en udmærket Taler og Prædikant. Vi Børn var 
glade for ham og sluttede os i Tillid til ham. Han havde 
en udmærket Maade at lære fra sig paa og forstod brillant 
at indprente os den store Betydning af Forberedelsen til 
Konfirmationen, saaledes at Christendommen blev Liv for 
os. Præsten var hjærtelig mild overfor os, men holdt 
strængt paa Respekten og kunde blive hidsig og vred, saa
ledes at der en enkelt Gang faldt en varm Ørefigen til en 
uopmærksom Dreng.

Endelig den 30te September 1877 blev jeg konfirmeret i 
Vemmelev Kirke, godt 14 Aar gammel. Og Søndagen efter 
var jeg første Gang til Alters sammen med begge mine 
Forældre og de øvrige Konfirmander. Jeg husker ikke me
get om denne Dag; dog erindrer jeg, at min Kammerat, 
Johannes Christensen, kom hen paa Vejen hjem og ønske
de mig: »Til Lykke og Velsignelse«.

Den Gang var det ikke almindeligt at give Konfirma
tionsgaver, i alle Tilfælde fik jeg ingen saadan, dog fik jeg 
et Løfte af mine Forældre om, at de vilde give mig en 
Salmebog, naar de en Gang fik Baad til at købe den. 
Dette Løfte blev opfyldt 2l/a Aar efter. Da jeg var paa 
Gedemarksgaarden fik jeg Salmebogen, som jeg blev glad 
for, og som jeg har endnu.
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Da jeg godt 3 Aar senere skulde bruge en Anbefaling 
fik jeg følgende Skrivelser fra mine to Lærere:

»Frederik Hjort har indtil sin Konfirmation søgt Skolen 
her i Vemnielev, og jeg har derved saavel som ved senere 
Forbindelse med ham lært ham at kjende som et ungt 
Menneske med meget gode Evner, hvilket især viser sig i 
den Grundighed, hvormed han tilegner sig, hvad der bli
ver ham meddelt. Naar hertil føjes, at han, saalænge jeg 
har kjendt ham, har været flittig, stilfærdig og flink i sit 
Væsen, føler jeg mig overbevist om, at hvis han nu kom
mer under en videregaaende Undervisning, vil han baade 
høste et godt Udbytte deraf, og tillige vinde sine Læreres 
Vel villie«.

Vemmelev, den 13. Oktober 1880.
Kornbeck,

1ste Livrer.

»Frederik Hjort har efter at have nydt to Aars Under
visning af undertegnede i Almueskolen, været Elev i min 
Aftenskole for den konfirmerede Ungdom i Vinteren 1878 
—79. Han har altid været flittig og sædelig og lagt samde
les gode Aandsevner for Dagen; men i Særdeleshed har 
røbet store Anlæg for Forstandsfagene. Han regner ual
mindelig godt«.

Vemmelev, den 13. Oktober 1880.
J. H. Larsen Nørreslet,

Andenlærer.
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/<4.4 VEJSGAARD

Vejsgaard i Taarnborg Sogn.

De overmande trykkende økonomiske Besværligheder i 
mit Hjem, der varede hele min Barndom, kunde ikke an
det end sadte sit Præg paa mig. Hele mit Vivsen kom til 
at bære tydelige Mærker deraf; og det har i nogen Maade 
stemplet mig til denne Dag. Jeg blev tidligt klar over, at 
det var meget vanskeligt at komme i Besiddelse af Penge; 
en Vare, jeg ikke ejede før lamge efter min Konfirmation, 
og dette havde tilfølge, at naar jeg endelig en sjælden 
(lang tik Penge mellem Hiender, turde jeg niesten ikke 
vove at give dem ud, selv om jeg var overbevist om, at 
det var økonomisk forsvarligt og til mit eget Vel. Paa en 
Maade har dette utvivlsomt været mig til Gavn mangen 
Gang i Livet, men paa den anden Side har denne næsten 
overdrevne Sparsommelighed ogsaa til Tider været til min 
egen Skade.

Vi var jo i Sommeren 1877 ialt (> Mennesker i mit Hjem, 
som skulde have Føde og Klieder, og det var svært at 
skaffe det nødvendigste. Derfor var det om at gjøre af faa 
mig ud til Fremmede saa snart som muligt.

Der var en tidligere Kaptajn Lund, som ejede Vejsgaard 
i Taarnborg Sogn, som Fader kjendte og kom sammen 
med. Dette havde tilfølge, at Fader ogsaa kom til at kende 
den nye Ejer af Gaarden, dog vist nok meget overfladisk. 
Dette Bekendtskab førte imidlertid til, at Fader aftalte 
med denne Mand, som hed Thomas (Christoffersen, at jeg
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skulde over til ham umiddelbart efter min Konfirmation 
for at kere Landvæsen. Fader vilde ikke forlange nogen 
Løn; Manden kunde give mig, hvad han selv syntes, jeg 
kunde fortjene.

Vejsgaard laa kun ca. x/2 Mil fra mit Hjem, og dette 
var en medvirkende Aarsag til, at Fader valgte dette Sted 
for mig. Saavidt jeg nu erindrer, var det den 3die October, 
jeg begyndte min Gerning paa denne (iaard. Jeg husker, 
at Moder havde saa travlt med at ordne mit Tøj, saa jeg 
blev ikke færdig til at gaa derover før langt hen paa Efter
middagen. Da jeg skulde sige Farvel til min Fader, som 
gik og gravede lige udenfor Gaarden ved Vejen, var han 
saa bevæget, at han græd, saa jeg endnu mærker hans 
salte Taarer, der faldt paa mit Ansigt, da han kyssede mig 
paa Panden og sagde Farvel, og sagde: »Jeg har bedt saa 
inderligt til Vor Herre for Dig, om det maa gaa dig godt 
i Verden«. Mere kunde han ikke faa sagt i sin stærke 
Sindsstemning, og han bad derfor Moder om at gaa med 
mig et Stykke paa Vej; og det gjorde hun. Moder fulgte 
mig ned over Marken til Enden af „de 6 Tdr. Land“, (der 
hørte til Gedemarksgaarden). Her sagde hun nu Farvel til 
mig, idet hun paalagde mig altid at være høflig, flink og 
villig mod de fremmede Mennesker, jeg skulde være hos, 
og jeg løb glad og let den P2 Mil lange Vej til min nve 
Plads.

Til Vejsgaard hørte 100 Tdr. Land Agerjord af Landets 
bedste. Jorderne var tlade med en svag Hældning mod 
Syd i en Firkant omkring Bygningerne, der den Gang var 
en firbygget, ældre Bindingsværks (iaard med Straatag 
overalt. Gaarden laa østligst i Taarnborg Sogn og gram
sede lige op til Vemmelev i Øst og Ormslev i Syd.

Thomas Christoffersen var en middelhøj, svær, ældre 
Mand paa ca. 70 Aar. Ilan var af fattig Oprindelse, og 
havde kun 3 Mk. i Lommen, da han kom ud at tjene. 
Grunden til sin Formue skulde være bleven lagt (sagde 
man), da han som ung var Dagvognskusk paa Buten Sla
gelse - Skjelskor. Iler log han liere Rejsende op at kjøre 
end han maatte, og Drikkepengene, han tjente paa den 
Maade, beholdt han som sine egne. Thomas Christoffersen 
var ubestridt en bande dygtig og anerkjendt Landmand, 
men han var en raa og meget ukultiveret »gudsforgaaende* 
Krop«, der bandede i en Grad, som jeg aldrig har hort, 
hverken for eller siden. Ja, delle var saa uhyggeligt, at 
det til fider, naar han blev vred, kunde være helt »djæ
velsk«. Alene af den Grund burde Fader ikke have ladet
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mig komme et saadant Sted. Som »Herren er, saa følge 
hans Svende« og derfor intet Under, at alle paa Gaarden 
bandede som i et Helvede, og jeg lærte selvfølgelig ogsaa 
snart den Kunst, ja, endog saa grundigt, at da det ende
ligt langt om længe gik op for mig, hvor fælt og uhygge
ligt det var at bande, saa var det mig næsten umuligt at 
lægge det af, skjønt jeg aldrig har forbundet nogen ond 
Tanke dermed, saa var det bleven saa uløseligt forbundet 
med min Person, at jeg endnu efter at have kjæmpet 
imod denne modbydelige Vane i over 40 Aar, dog endnu 
en enkelt Gang kan blive overfaldet af Lysten dertil i et 
ubevogtet Øjeblik, og saa mindes jeg »Thomas paa Vejs- 
gaard«. Hans Kone var den eneste paa Gaarden, der ikke 
bandede. Hun var stærkt præget af Pietismen og bebrej
dede ofte sin Mand, fordi han kaldte paa Djævelen, og 
kunde da ofte sige: »lad dog være med at nævne den fæle 
Mand«, men det havde kun tilfølge, at Thomas kom med 
en endnu meget længere Remse om Djævelskabet. De hav
de kun et eneste Barn, en Søn paa 22 å 23 Aar, der hed 
Niels Christoffersen, en forunderlig Blanding af de to For
ældre, dog ret usympatisk og forkjælet af Moderen og blev 
derfor en underlig forkvaklet Person, der ikke havde den 
Bo og Forsigtighed, som Faderen, til at tumle med de 
mange Penge, som blev hans Arv efter de gamle.

Allerede den anden Dag, jeg var paa Gaarden, blev jeg 
sendt afsted paa Hesteryg til Vemmelev efter Posten. Den 
Gang havde man ingen Landpost; vi maatte selv afhente 
Breve og Aviser i Vemmelev. Denne Bestilling satte jeg 
stor Pris paa, især da jeg ofte fik en 3 eller 4 løse Plage 
og Føl med paa Turen for at »røre« dem, og det gjorde 
jeg grundigt, idet jeg lod dem stryge ud i den vildeste 
Kariere, saa det saa ud, som Fjenden var efter mig, naar jeg 
kom i det vildeste Bidt gennem Byen. Paa denne Maade 
fik jeg lært at ride og kunde holde mig paa Hesten under 
alle deres Krumspring.

Men jeg blev snart klar over, at det ikke var bar For
nøjelse at være Lærling paa Vejsgaard; den gamle Thomas, 
som vi kaldte Ejeren, var i Almindelighed, trods al hans 
Bulder, ret godmodig, hvilket ikke kunde siges om Sønnen, 
der var den, der nærmest kommanderede det hele. Han 
havde let ved at udlange ret varme Ørefigener, som jeg 
maatte tage imod uden at kny. Han kaldte paa os om 
Morgenen i Sommerhalvaaret Kl. 3l/a eller 33/4 og en Time 
senere om Vinteren. Dette var ea. 2 Timer, førend jeg var 
vant til i mit Hjem, og da vi tillige blev meget sent om
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Aftenen ved med Arbejdet, saaledes om Sommeren til Sol
nedgang og om Vinteren til Kl. (i eller 7, saa blev det en 
meget lang Dag for mig, især da der forlangtes meget Ar
bejde, ja, alt for meget i Forhold til min Alder. Jeg var 
derfor træt al Tid og faldt i Søvn, saa snart jeg lagde mig 
ned, og sov som en Sten til man rev mig ud af Sengen 
igen. Frihed havde jeg næsten aldrig, heller ikke om Søn
dagen, tbi jeg skulde passe Køerne. Kun en enkelt hellig 
Eftermiddag kunde jeg faa Lov at løbe hjem. Naar jeg 
havde noget vigtigt, kunde jeg ogsaa se mit Snit til at løbe 
hjem en enkelt Aften efter Arbejdstid, men da det altid 
var meget sent, var de som Regel alle gaaet i Seng i mit 
Hjem før jeg kom, og jeg m aat te saa nøjes med at sidde 
paa Sengekanten og tale med Fader og Moder om mine Be
sværligheder, hvorefter jeg trang om Hjjvrtet travede af 
Sted i den bælgmørke Nat tilbage til Vejsgaard.

I Høsten maatte jeg med mit Meje tøj følge de Voxne 
Skaar efter Skaar, og jeg blev snart dødstræt, saaledes at 
jeg maatte lægge mig ned, medens de andre strøg deres 
Le. Lykkelig var jeg, naar en af de ældre forbarmede sig 
over min Elendighed og strøg min Le for mig; thi det 
varede længe, før jeg ret kerte Kunsten ved at stryge en 
Le end sige at slibe den, saa den kunde skære.

Hertil kom, at vi kun fik en yderst tarvelig Forplejning. 
Vi fik nykogt Vandgrød hver Aften og opvarmet do. om 
Morgenen samt et lille Stykke salt Sild. Om Middagen fik 
vi et lille Stykke salt eller stegt Flæsk, og meget ofte især 
om Efteraaret Pære- og Æblevælling.

Til Gaarden var der nemlig en meget stor Have med en 
Mængde dejlige Frugttræer, hvis Produkter vi skulde spise, 
og der var til meget lang Tid. Denne Pærevælling var en 
meget sløj Kost at arbejde paa, og vi kunde spise en 
Mængde uden at blive rigtig mæt. Dette havde tilfølge, at 
vi om Eftermiddagen afsondrede en Mængde Vand, saale
des at vi maatte le af os selv og af hinanden. Men det 
kedelige var, at vi saa hurtig blev hungrig efter disse »Mid
dage«. En enkelt Gang fandt vi paa at forsøge paa at spise 
dem læns i Kjøkkenet, og det skete paa den Maade, at da 
vi ikke kunde have mere i vore Maver, sendte vi En ud 
gennem Vinduet, hvor han skulde modtage de fyldte Væl
lingfade efterhaanden som vi rekvirerede ny Forsyning fra 
Kjøkkenet, og saa bære det over i Svinetønden, der stod 
et kort Stykke omme i Baggaarden. Der gik adskillige 
Fade den Vej. Men saa børte vi den »gamle Mutter« oppe 
i Kjøkkenet sige til Pigerne, der stadig maatte trave med
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Vællingfade ned til os: »Det er dog grusomt, hvor de kan 
spise i Dag!« Vi naaede Bunden paa Gryden og blev ved 
at kræve mere Mad. Saa maatte Pigerne hen at smøre no
get Fedtebrød til os, nogle vældige tykke Rundtenommer 
af hjemmebagt Rugbrød. De kunde tinde Runden i vore 
Maver. Dette Trick gik ikke uden en Gang til, saa stillede 
gamle Thomas sig om paa Fortovet uden for vort Spise
stuevindue og Adgangen til Svinetønden var dermed spær
ret, og vi maatte finde os i at være Destillérmaskiner for 
alt det meget Vand, som fandtes i Vællingen.

Naar vi kørte Korn hjem i Høsten, blev jeg sat paa 
»Ladet«, den aller sværeste Post, og række de store Neg 
højt op i Hæssene. Alt dette Slid og Slæb havde til Følge, 
at jeg lærte ethvert Landbrugsarbejde til Gavns. Den gamle 
Thomas var flink til at undervise mig i alle Finesserne, 
saaledes at jeg dog efterhaanden fik det rette Tag paa Ar
bejdet, saa det med Tiden gik lettere for mig, og naar den 
Gamle saa det, var han stolt over at have lært fra sig. 
Han lærte mig at stille og styre en Plov, ligesom han un
derviste mig i at tage baade den første og den sidste Fure 
ved Agrene, og det varede ikke længe før jeg blev en hel 
Mester i Pløjekunsten til stor Glæde for os begge. Naar 
der kom Fremmede saa var det en speciel Glæde for 
gamle Thomas at fremvise vor Pløjning. Ved en saadan 
Lejlighed kom jeg en Gang til at høre ham sige til nogle 
fremmede Herrer: »Kom her hen saa skal I se, hvorledes 
mine Drenge kan pløje!« Jeg var just kommen en halv 
Snes Favne fra Vejen med min Plov og havde en snorlige 
Fure for mig, der var skaaren ren i Kanten, som om det 
var sket med en skarp Barberkniv, og Plovfuren laa op 
til hinanden saa jævnt, som om Jorden var tromlet. Da 
jeg hørte min Principals rosende Ord, rettede jeg mig i 
Tøjet og følte Hjertet banke af Stolthed og Glæde og Tak 
imod den ellers saa tyranniske gamle Thomas.

Jeg mindes ogsaa en Sommermorgen Kl. 31/-2, da den 
Gamle selv havde kaldt mig ud af Sengen og jaget mig ud 
at flytte Køerne. Det var et »hundekoldt« Vejr, og jeg frøs 
saa Tænderne klaprede i Munden paa mig, og jeg var 
baade søvnig og træt, da jeg slet ikke havde udsovet. Da 
jeg nu vidste, at naar jeg kom hjem, saa skulde jeg have 
fat paa et strængt Arbejde, som jeg gyste for, saa beslutte
de jeg at være dygtig længe om at flytte Køerne, der ogsaa 
frøs og krøb sammen i et Nøgle. Og da jeg var færdig, gik 
jeg ganske langsomt hjemad paa Læsiden af et Hegn. Jeg 
havde ikke observeret, at gamle Thomas hjemme fra Mød-
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dingen gennem et Kighul mellem Træerne havde holdt Øje 
med mig og var hlevet saa rasende over den lange Tid, 
det tog for mig at naa Gaarden. Saa snart jeg naaede Kil
den af Hegnet og kom krybende med begge Hænderne i 
Lommerne op til Albuerne, saa raaber ban til mig i tæn
derskærende Vrede og tyggende paa en stor Skraa, — han 
spiste en overvældende Mængde Skraatobak: — »Skynd 
I)ig Dreng, tag Hænderne op af Lommerne og kom frem, 
som Du havde 100 Rigsdaler i Lommen, selv om Du ikke 
ejer en eneste Skilling!“ Jeg rystede og bævede, men slap 
dog for Prygl.

Da jeg havde været der V2 Aar var jeg meget spændt 
paa, hvad han vilde give mig i Løn. Og da Dagen kom 
skammede Thomas sig ikke ved at give mig 20 — tyve — 
Kroner for et V2 Aars meget strængt Arbejde. Dette gjorde 
mig bitterligt ondt, navnlig fordi jeg vidste, hvor haardt 
de trængte i mit Hjem, og derfor græd jeg mine modige 
Taarer, da jeg gik hjem med denne lille Løn. Jeg bad Fa
der om at maatte faa en anden Plads, men han sagde Nej; 
jeg skulde blive der i 2 lange, lange Aar. Det var svært 
for mig. Der blev aldrig vist mig nogen Opmuntring paa 
Vejsgaard, saa lidt som nogen Glæde eller Opmærksomhed. 
Det bedste jeg havde var om Vinteren, naar der var megen 
Sne, saa blev vi sendt op i Sognet for at kaste Sne, men 
dermed blev vi snart færdig, saa skulde vi spise Frokost 
og det varede til Aften, idet vi i Stedet gik ind i et og 
andet bestemt Sted, hvor vi spillede Kort hele Dage en hel 
lige igennem. Saaledes tik jeg ogsaa lært denne Unode i 
min tidlige Ungdom.

Vi havde flere store, glubske Hunde paa Gaarden, som 
havde for Skik halsende at fare ud paa Gaden, naar Frem
mede befarede Vejen. Fn Morgen tidlig kom Gaardejer 
Frederik Kors fra Vemmelev sammen med sin Kone kø
rende paa Vej til Torvet i Korsør med Smør og Æg. De 
kørte i en meget gammeldags Fjedervogn og var stærkt 
indpakkede i Tøj og Tæpper samt Fodpose, og det hele 
spændt fast sammen af Vognens Forlæder, saa de sad lunt 
og godt, skjønt det var bitterlig koldt. Da Frederik Kors 
nu er udfor Indkørselen til Vejsgaard, kommer Hundene 
farende ud, gøende op i Næsen paa Hestene, der bliver 
vilde af Skræk og farer ind til højre Side af Vejen, hvor 
der var en dyb Grøft, som Vognen væltede om i med alle 
4 Hjul i Vejret og med Frederik Kors og Kone under det 
hele tillige med Smør og Æg. De to gamle Folk, der var 
omkring 70 Aar, havde ikke Kræfter til at hjælpe sig selv
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fri af Vognlæderet og Vognens Byrde og raabte om Hjælp. 
Langt om længe hørte vi Anskriget og kom de gamle Folk 
til Hjælp, der med Undtagelse af nogle Hudafskrabninger 
og Skræk ikke havde lidt synderligt, men da baade Smør 
og Æg var i en miserabel Tilstand, valgte de dog at kjøre 
hjem til Vemmelev i Stedet for til Korsør.

Den sidste Vinter jeg var paa Vejsgaard var Sønnen, 
Niels Christoffersen, paa Højskole og derfor var dette min 
bedste Tid paa Gaarden, idet den Gamle, uagtet hans evin
delige Banden og Buldren, dog var meget mere rimelig og 
godmodig end Sønnen. Jeg lærte i de 25 Maaneder, jeg 
var der, at udføre alle Arbejder til Fuldkommenhed, og 
jeg lærte at bruge alle mine legemlige Kræfter til det yder
ste. Men min aandelige Habitus fik ingen Tilvæxt paa dette 
Sted, tværtimod, det blev et stort Minus. Fader havde vel 
krævet, at jeg skulde have Lov at søge Aftenskolen i Vem
melev i Vinteraftenerne, og det gjorde jeg ogsaa. Men naar 
jeg kom til Skolen var jeg saa udslidt af den lange Dags 
Arbejde, at saasnart jeg satte mig ned i den varme Skole
stue, faldt Træthed og Søvnighed saadan over mig, at jeg 
aldeles intet fik ud af Undervisningen. Dette blev de sag
tens ogsaa klar over i mit Hjem og derfor bestemte min 
Fader, at jeg skulde paa en Højskole fra 1ste November 
1879. Og Forberedelserne dertil blev nu foretaget.

Men før jeg naaer dertil, maa jeg fortælle en Begivenhed, 
som greb dybt ind i min Tilværelse. Thomas Christoffer
sen havde en Dag i Foraaret vieret til Selskab paa Vaar- 
bygaarden i Hemmeshøj Sogn sammen med flere af de 
større Landmænd. Han kom sent hjem om Aftenen, og 
jeg sad oppe og ventede paa ham for at tage mod Hestene 
og sætte dem paa Stald. Strax han kom ind i Gaarden, 
endnu før han var kommen ned af Vognen, siger han til 
mig, der søvndrukken kommer styrtende ud af Døren for 
at være parat til at hjælpe den Gamle: »Hør, nu skal jeg 
sige Dig noget, Frederik, Asmussen (paa Gedemarksgaard 
og Faders nærmeste Nabo) bar fortalt mig i Aften, at din 
Fader skal være med at arve 2 Millioner Kroner, og der
for maa Du i Morgen Aften løbe hjem og høre mvrmere 
Besked!« Disse Ord lyder endnu for mine Øre over 50 
Aar efter deres Udtalelse; de lød na'sten utroligt og helt 
uforstaaeligt for mig, der i mit Hjem aldrig havde hørt 
og set andet end den største Fattigdom og de dermed 
følgende Bekymringer. Jeg kunde ikke forstaa det hele, 
men jeg syntes alligevel, at den Gamles Ord lød ret paa- 
lidelige, saa jeg syntes, at jeg maatte kunne stole paa, 
hvad han sagde.
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Næste Aften fik jeg Tilladelse til at holde tidlig Fyraften 
og løbe hjem, som jeg aldrig har løbet før eller siden. 
Bande Fader og Moder og min Søster og to Brødre var 
hjemme som sa'dvanlig, og de meddelte mig nu, at Tho
mas Udtalelse var rigtig nok, idet Faders Morbroder (Halv
broder), Grosserer Lauritz Christensen var afgaaet ved Dø
den i Kjøhenhavn som Ungkarl og uden Livsarvinger, 
hvorfor hans mange Søskende arvede hele den store For
mue, der udgjorde ca. 2,000,000 Kr. Han var Søn af min 
Faders Mormoder, Marie Sophie Pay, og hendes anden 
Mand, Grosserer Georg Christensen i Brogade Nr. 8 paa Chri
stianshavn. I sit første Ægteskab havde Marie Sophie Pay 
med Handelskasserer Nikolaj Ernst Fenger kun et eneste 
Barn, nemlig Mette Elisabeth Fenger, der blev gift med 
Kasserer i (kancelliet, Etatsraad Frederik Hjort, og ved 
ham Moder til min Fader og hans Søster, Marie Sophie 
Hjort.

Om Lauritz Christensen, der saa uventet bragte en 
haardt tiltrængt og velkommen Forandring ind i min Fa
milies Tilværelse, ved jeg ikke nogen bedre Karakteristik 
at give end den, der er udtalt af en af hans Samtidige, 
en Ven og Bekjendt Postmester Joseph Michaelsen, der 
sidst var Postmester i Slagelse og iøvrigt er kjendt som 
Frimærkets Opfinder. Han skriver i en Bog: »Fra min 
Samtid“: . . . »Aftenen før vi (hans Familie) skulde for
lade Kjøhenhavn kom en høj, vindøjet, stærkbygget Mand 
med en tæt, hvid Haarvæxt og ludende Gang pludselig 
ind ad Havedøren, gik igjennem alle Værelserne, mønstre
de Familiens samtlige Medlemmer og de indpakkede Møb
ler og fjernede sig atter til alles største Forbauselse uden 
at have madet et Ord. Paa de ivrige Spørgsmaal havde jeg 
ikke andet Svar, end at det var en Særling, jeg kendte.

Private Forretninger medførte, at jeg i Tredserne nødtes 
til tidlig paa Formiddagen at søge en Kafé paa Amager
torv. Efter nogen Tids Forløb kunde jeg ikke undgaa at 
lægge Mærke til en ældre Mand, der paa en bestemt Plads 
i et afsides Værelse hver Dag paa samme Klokkeslet drak 
sin Kaffe, heste sine Aviser og talte til en lille Hund — 
en hvid Puddel — som til et Menneske. »Ja! nu kan du 
gaa en halv Snes Minuter, men saa skal du være her 
igen.« Saa gik Hunden og kom virkelig igen til fastsat Tid, 
lukket ud og ind af Opvarteren, der kendte dens og dens 
Herres Væsen. En Dag spurgte jeg ham, om han troede, 
Hunden forstod ham, og med apodiktisk Vished svarede 
han, at dette var Tilfældet. Saaledes dannede der sig lidt
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efter lidt et Slags Bekendtskab, uden at den ene forlangte 
at kende den andens Navn. Og Manden, der i Begyndel
sen var menneskesky, fik efterhaanden Tillid til mig og 
Velvillie for mig. Langsomt og tøvende oprullede han da 
lidt efter lidt sit Livs Begivenheder for mig.

L.(auritz) P.(eter) Christensen — det var Mandens Navn 
— var Søn af en Grosserer i Kjøhenhavn. Om med Føje 
eller med Urette véd jeg ikke, men for sin Faders Minde 
nærede han kun Had og Afsky. Efter sin Konfirmation, for
talte han tænderskærende, var han bleven anbragt i Lære 
i Sukkerhuset i Borgergade. Her havde han døjet ondt i 
7 Aar, i hvilken Tid ingen Frihed, ingen Adspredelse, in
gen Opmuntring blev ham til Del og hvor han var som i 
et Fængsel.

Det lykkedes ham derefter at etablere sig som Urtekræm
mer i Frederiksherggade og ved Afholdenhed og Paapasse- 
lighed at arbejde sig frem.

Medens han drev denne Forretning, hændte det sig, at 
en Luge blæste ud fra et Pakloft og slog en af Kongens 
Kuske ihjæl. Han blev tilsagt til at møde hos Frederik 
den Sjette, der modtog ham med sin harske Mine, men 
lod sig formilde efter at Christensen paa Kongens Vink 
havde lovet at skænke Enken en Understøttelse. At han 
slap saa naadig fra en Sag, han havde troet skulde blive 
hans Bane, tog han som et godt Varsel, og det slog til.

Noget senere indførte Postvæsenet nemlig den saakaldte 
Kuglepost, og Christensen paatog sig i Entreprise at be
fordre Kuglen til Ringsted. Han kørte den selv, og saa 
snart, at her var Lejlighed til at tjene en Formue. I Ring
sted lod han sig udlevere sin Hamborgpost og fik saaledes 
et Forspring af 24—36 Timer for Kjøbenhavns Børs. Frem
bød Konjunkturerne nu en Chance, lod han sin Karl køre 
Kuglen til Kjøhenhavn, medens han selv tog omkring paa 
Landet og gjorde sine Opkjøh. Han havde Held med sig 
og blev snart en formuende Mand. Størstedelen af For
muen anbragte han derpaa i Søassuranceaktier og blev 
Millionær.

Han beboede en Ejendom No. 15 i Brogade paa Kri- 
stianshavn, opvartet af en Karl og en Pige, som han mod
villigt forenede i Ægteskab og udstyrede med en Tøffel
handel i Kælderen, imod at de skulde vedblive at besørge 
hans Opvartning. Derimod havde han bande Brødre og Sø
stre, men forfulgte dem med uharmhjærtig Had og de 
voldsomste Beskyldninger.

Han levede yderst tarveligt, styrkede sig ved Fodture
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undertiden helt ned til Italien og havde, opvakt som han 
var, mange forskellige Interesser. Men Særling var han og 
nærede sære Sympathier og Antipathier. For (Ieistlige, men 
navnlig for Missionærer, nærede han den allerstørste Af
sky og kunde hlive helt varm, naar Talen faldt paa dem. 
Han mente med Kejser Johannes af Abyssinien, at efter 
Missionæren kommer Konsulen, og efter Konsulen kom
mer europæiske Soldater. Han pegede paa Sandwichsøerne 
af engelske og amerikanske Missionærer udryddede Befolk
ning og erklærede tilsidst, at han betragtede det som en 
lykkelig Dag, som en Højtidsdag, naar han læste om en 
Missionær, der var bleven spist. ()g dog var det trods alle 
Særheder umuligt andet end at føle Medlidenhed med 
denne ensomme og ulykkelige Mand, der aabenbart søgte 
Trøst for et forspildt Liv i at skrabe Penge sammen, dem 
han havde testamenteret til Skoler og Veje, »ligesom de 
bærer sig ad i Schweiz«, der var hans Ideal tiltrods for 
hans yderliggaaende reaktionære Anskuelser.

Vort Bekendtskab var i Aarenes Løb blevet mere for
troligt, og da jeg stod for det Dilemma, om jeg skulde 
søge Embede udenfor Kjøbenhavn eller Afsked, raadede 
han mig bestemt til det første for »at komme i Bo«. Ved 
sit første og eneste Besøg i mit Hjem havde han før Op
brudet villet overbevise sig om, hvor vidt hans Opfattelse 
af mine private Forhold var rigtige.

I Slagelse modtog jeg flere Breve fra ham. For de man
ges Skyld, som have kendt denne underlige Karakter, men 
sikkert set ham i et andet Lys, aftrykker jeg nedenfor to 
af disse Breve. Et andet, hvori han ytrer Ønske om at bo
sætte sig i Slagelse og arbejde gratis paa Postkontoret, er 
gaaet tabt, ligesom det sidste, hvori han meddeler mig, at 
hans eneste Ven, den lille Puddel, der var vant til hver 
Morgen at gaa fra Kristianshavn til Vimmelskaftet for at 
hente Brød, for første (lang havde ladet Kurven staa paa 
Gaden og var kommen hjem uden at have røgtct sit Ærin
de. Han sluttede heraf mismodig, at Hunden nu vilde dø, 
og han selv snart følge efter.

Dette skete ogsaa.
Jeg fik andet at tænke paa og erfarede først et Aars Tid 

senere, hvorledes han var død. Han blev syg, og Hushol
dersken blev sendt efter Notarius til Underskrift af Testa
mentet. Hun blev opholdt, paa forskellig Vis, kunde t. Ex. 
ikke træfle en Droske, Og da hun endelig kom tilbage, var 
det efter Lægens Erklæring for sent. Han har næppe fun
det nogen rolig Død.
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Formuen tilfaldt Intestatarvingerne. En Slægtning, som 
arvede henved 300,000 Kr., havde kun liden (ilæde deraf, 
da Nationalbanken, til hvem han stod i Gæld siden Kri
sen 1857, skal have lagt Beslag paa Pengene, men eftergivet 
ham Bente og Rentes Rente.«

»Kjøbenhavn, den 6. November 1876.
Det er et Savn for mig, at De blev Postmester i Slagelse, 

men det maa være det samme, naar De, som jeg haaber, 
er tilfreds med Deres Stilling, hvorom det vii være mig 
kjært at faa en Bekræftelse.

Jeg tror ikke paa, at Russerne vil føre Krig med Tyr
kerne, de have ingen Penge, staar uden Alliance, og kan 
ingen Erstatning faae, selv om de vinder Sejer over Tyr
kerne, saa meget mere som Busserne nu have seet, hvilke 
maadelige Soldater de tyrkiske Christne ere, fra hvilken 
Kant de skulde have den bedste Hjælp til at kaste Tyr
kerne over til Asien. Den Stormagt, som ønsker Busserne 
i Krig er Tyskland, da denne Magt ønsker Busland lam
met, trods den megen Tale om deres Venskab.

Deres Kone bedes hilset fra Deres med Agtelse hengivne 
L. P. Christensen.

S. T. Hr. Postmester Michaelsen i Slagelse.«

»Deres tvende kjærkomne Breve modtaget. De vil faa 
Ret angaaende Krigen, og maa jeg offre en betydelig Sum, 
for at have haft en anden Mening.

Forholdene her ere aldeles raadne, man kan ikke undre 
sig derover, da der i 20 Aar er arbejdet derpaa, den onde 
Aand er kommet løs, og derefter dannes den fule demo
kratiske Moral:

Lad ingen leve i rolig Lykke,
Belyv, bagtal ham uden Skyld.
Misund ham dertil enhver Gunst,
Det er jo manges største Kunst.

Før sang man: takker den som Glasset fylder, nu maa 
det hedde:

Spyt paa den som Glasset fylder,
Han er kun en simpel Flynder.

Men det som er det morsomste:
Søg stedse at synes, og ej at være,
Man bliver liberal ved denne Lære.
Spild Fallit og snyd din Næste,
Trøst Dig med, at det er hans bedste.
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Det er bedst jeg holder op med at tegne mere af denne 
nu brugelige Moral. Der er ingen Tvivl om, at De vil finde 
Dem tilfreds med Deres Embede i Slagelse, naar De kom
mer ret til at forstaa Forretningen og bliver vant til sam
me. — Det undrer mig, at der kan mangle Fisk, da Corsør 
er lige ved Dem med et stort Fiskemarked.

Gigten er slem i mine Hænder, og meget forkjølet har 
jeg været, ønsker at det atter var Sommer.

Idet jeg slutter dette mit Brev ønsker jeg Dem med Fa
milie Tilfredshed med Deres Stilling, og tegner med Ag
telse Deres hengivne

L. P. Christensen, 
Brogade No. 15.

Kjøbenhavn, den 23. November 1876«.

Joseph Michaelsen, f. Vo 1826 var Jøde og under denne 
Synsvinkel maa hans Udtalelser læses. Men i det store og 
hele er Udtalelserne om L. P. Christensen rigtige. Denne 
Mand var født 2K/3 1810 og døde 27/‘2 1879 som gammel 
Ungkarl. Han havde 8 Søskende, hvoraf min Farmoder, 
Mette Elisabeth Fenger, dog kun var Halvsøster. Det va
rede over P/2 Aar efter L. P. Christensens Død før hans 
efterladte Bo blev sluttet og der blev udbetalt 55,000 Kr. 
til Fader som hans Arvelod.

For mine Forældre og os 4 Søskende var denne store 
Arv som et herligt /Eventyr, og det bedste var, at det var 
Virkelighed. Nu fik vi den lille Ejendom sat i Stand, Gæl
den betalt og fik anskaffet de nødvendigste Møbler og Klæ
der. Men iøvrigt blev den daglige Levevis ikke forandret.

Side om Side med den her nævnte Arvebegivenhed 
fulgte en for vor lille Familie meget stor Sorg, som har 
trykket os alle til denne Dag. Min Søster Lise, hvis fulde 
Navn var Elisabeth Hjort, begyndte ved Nytaarstid 1879 
at skrante og hen i Februar Maaned viste det sig at være 
Gastriskfeber, som hun var meget syg af; alt hendes Haar 
gik af og Hørelsen forlod hende næsten ganske; kun Mo
der kunde raahe saa højt, at Lise forstod det, vi andre 
maatte skrive paa en Tavle, hvad vi vilde sige hende. Men 
hen paa Foraaret blev hun dog bedre, men det gik kun 
ganske langsomt. Først sidst paa Sommeren begyndte hun 
at komme lidt op af Sengen, saaledes at hun kunde sidde 
paa en Stol og sy, hækle og brodere. Hun var saa flink 
til alle Haandarhejder, og jeg ejer endnu flere af hendes 
smaa Arbejder som det har været mig en Trøst at eje og 
se paa en Gang imellem. Da min Broder Anders blev kon-
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firmeret først i October, var Lise med ved Middagsbordet, 
hvor vi selvfølgelig talte om den lige overstaaede Konfir
mation. Og i Samtalens Løb siger Lise: »Næste Gang, vi 
skal have en konfirmeret, saa bliver det mig!« og smilte 
saa lykkelig og glad ved Tanken derom; hun var da ID/4 
Aar gammel. Paa Faders Fødselsdag, den 18de October 
1879, var hun det raskeste, hun havde været, og den Dag 
var det første Gang hun kunde høre, hvad Fader sagde, 
og det var de begge glade for.

Den følgende Dag, den 19de October, var en Søndag 
og jeg var lige kommen hjem efter at have været til Al
ters, da jeg ikke kunde komme med Familien Ugedagen 
før, det var ved Middagstide, kun Fader var ikke hjemme, 
men han kom strax efter. Vi var alle glade, fordi det gik 
saa godt fremad med Søster Lises Helbred. Efter Bordet 
satte hun sig hen og fortsatte sit Haandarhejde og vi 3 
Brødre gik ud i Gaarden for at se Dyrene. Ligesom vi 
kom ud i Stalden, kom Fader hjem, og som vi nu staar 
midt i Gaarden og taler sammen, kommer Moder ud i Dø
ren og raaber paa os. Da Moder gik og tog af Bordet efter 
Middag, kalder Lise paa hende og sagde: »se«, da hun 
havde bukket sig ned efter et Nøgle Garn, som var falden 
paa Gulvet for hende, saa begyndte Blodet at løbe ud af 
Munden i en strid Strøm. Vi lagde hende straks hen i 
Sengen, og Fader gav hende en Kop Vand med opløst 
Kogsalt i at drikke, og det tog Lise rigtig flinkt; men Blo
det blev ved at komme. Moder holdt paa hende og efter 
nogle faa Minutters Forløb sagde Lise: »Nu døer jeg, Mo
der!« og saae saa bønligt op paa hende. Saa faldt hendes 
Hoved ned paa Puden, og Døden var indtraadt. Vi græd 
alle tre Brødre tillige med vore Forældre og kunde ikke 
holde op dermed. Fader faldt ned paa sine Knæ, foldede 
sine Hænder og bad længe til Gud. Da han rejste sig op, 
var der kommen Ro og Stilhed over ham, og vi andre blev 
ogsaa efterhaanden rolige. Men den første store Sorg havde 
holdt sit Indtog i vort lille Hjem. Vi fik at føle, at der 
var noget, som pinte mere end den store Fattigdom. Uge
dagen efter Lises Død blev hun begravet paa Vemmelev 
Kirkegaard den 2G/io 1879. Vi tre Brødre kjørte vor kjære 
Søsters Baare fra Hjemmet til Kirken, medens Slægt og 
Venner fulgte efter. Det var en svær, ja, meget svær Prø
velse for os alle, men Moder var dog den, det store Tab 
gik nærmest til Hjærtet. Det var jo hendes eneste Datter, 
den hun havde haabet og glædet sig til skulde være hen
des Alderdoms Hjælp og Trøst, og nu maatte hun i Stedet
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følge hende til Graven. Moder synes nu, at der ikke var 
mere for hende at leve for, og dog maatte Moder leve 49^2 
Aar efter Lises Død; og næppe er der nogen Dag gaaet 
til Ende i dette lange Aaremaal uden at hendes kjære 
Datter var i hendes Tanker.

Mærkeligt nok mindes jeg aldeles ingen Deltagelse fra 
min Principals Familie paa Vejsgaard under den store 
Sorg for mig og mine. Senere har jeg hørt af Fremmede, 
at Fader maaske var den, som led mest af Sorg og Smerte 
over sin lille Datters Død. Jeg husker ogsaa, at jeg under
tiden saa ham græde uden at han sagde noget til os. Han 
havde saa ondt ved at udtale, hvad der laa ham inderst 
paa Hjertet.

Kun faa Dage senere den 1. November 1879 var min 
Tjeneste paa Vejsgaard, forbi og jeg var glad for, at dette 
svære Afsnit af mit Liv var til Ende. Afskeden husker jeg 
ikke. Jeg var nu en 3 å 4 Dage i mit Hjem, og vi levede 
sammen i vor Sorg og Savn af vor lille kjære Elisabeth.

Kort før min Søster blev syg, var hun begyndt at gaa i 
Syskole og der faaet fat i Begyndelsesgrundene, som hun 
under sin Sygdom udviklede. Jeg har bl. a. et Par dejlige 
uldne Mofediser med en hvid Perlerand, som hun forærede 
mig til min Fødselsdag, og jeg har nogle »Navneklude«, 
hvorpaa hun har syet alle hendes Kjæres Navnes Forbog
staver. Der staar: »E. L. H, — A. M. H. — A. H. — F. H. 
— A. H. og K. H. samt 1879« samt en Del Dyr, Krone og 
andre pæne Ting. Alt pænt, ja, nydeligt udført. Jeg har 
ogsaa et Billede af Lise fra da hun var 1 Aar gammel og 
siddende paa Moders Skjød. Derimod tik vi ikke et Bille
de, som blev taget af hele hendes Klasse i Skolen, fordi 
vi den Gang ikke havde Raad til at kjøbe det, og senere 
har jeg aldrig kunnet faa det opspurgt, hvor gjerne jeg 
end vilde se det og have et Copi deraf. Mærkeligt nok 
har Lise i sin sidste Skrivebog fra Skolen skrevet, som 
den sidste Sætning her i Livet: »Den, der tjener Gud har 
en god Herre«. Og hun er stoppet op midt paa Siden i 
den, sidste Dag i Skolen. Et andet Skrivehefte er fuldt ud
skrevet og ender med: »Den Gud vil bevare er uden 
Fare«. Og underskrevet „Elisabeth Hjort«. To gode Anbe
falinger.

Aaret efter min Afrejse fra Vejsgaard, fik jeg følgende 
Anbefaling af den gamle Thomas Christoffersen:

»Frederik Hjort har tjent hos Undertegnede i to Aar, 
umiddelbart efter sin Konfirmation, og han var i den Tid
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en (efter sin Alder) meget dygtig Arbejder, tro og paalide- 
lig og havde en god, sund Forstand.

Yejsgaard, den 19de October 1880.
Th. Christoffersen.«

I de tre sidste Halvaar jeg var paa Yejsgaard, undsaa 
min Principal sig ikke ved at give mig den usle Løn af 
40 Kr. pr. Halvaar.
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P A A VEJ S TR V P HØJ S K O E E

Vejstrup Højskole i Sydfyen.

Fader ønskede, at jeg skulde paa en Højskole for at op
friske mine Skolekundskaber og udvikle min aandelige 
Habitus. Jeg trængte haardt til begge Dele, især da de to 
sidste Aar nærmest havde bragt mig Minus i disse Hen
seender. Fader havde aldrig sat sin Fod paa en Højskole, 
og det stod ham næppe klart, hvad der kunde opnaaes ved 
et Kursus der. Han havde sin Viden om disse Skoler alene 
fra Aviserne. Men jeg maa nu give ham Ret i, at Bestem
melsen var rigtig nok, det var aabenbart netop det, jeg 
paa det Tidspunkt trængte til, og af Faders Breve ser jeg 
ogsaa, at han var tilfreds med Resultatet.

Det var Faders oprindelige Bestemmelse, at han vilde 
have mig til Hindholm, der laa mit Hjem nærmest og som 
Fader derfor kjendte bedst. Men dette blev ikke til noget, 
thi vor Nabo, Chr. Christensen, havde faaet overtalt Fader 
til at sende mig til Vejstrup ved Svendborg; der havde 
han været og roste denne Skole i høje Toner. Resultatet 
blev, at Fader skrev til denne Skoles Forstander, Jens 
Lund, og meldte mig hos ham.

Efter at have opholdt mig i Hjemmet fra 1ste til 4de 
November rejste jeg til Fven og kom fra Nyborg med 
Dagvogn til Vejstrup By. Skolen ligger ’/4 Mil sydøst for Byen 
nær Herregaarden »Tidselholt« og ikke langt fra Bæltet. 
Der var kun ea. 30 unge Mennesker paa Skolen. Grunden 
hertil var vist nok, at Forstanderen tog for megen Del i
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den politiske Kamp. Paa Skolen mærkede jeg dog ikke 
noget til Politik. Førstelæreren H. Andersen, var en lille 
klein, midaldrende Mand, og Andenlæreren, Holm, en ung, 
ugift, høj og spinkel Mand. Alle overmaade elskværdige 
og med et almindeligt ligefrem Væsen. De havde alle den 
bedste Villie og god Kvne til at lære fra sig og opvække 
vor sløve Aand. Men navnlig i den første Tid fik jeg ikke 
ret meget ud af det hele; thi det strænge, legemlige Ar
bejde i den lange Arbejdsdag var alt for forskjelligt fra 
det stillesiddede Liv, jeg nu førte og helt uden legemlig 
Bevægelse. Dette kunde min Konstitution slet ikke taale, 
og det varede længe, før jeg blev modtagelig for alt det 
Gode, man gjerne vilde fylde i mig. Jeg var hjemme i 
Juledagene fra 23/ia til 2/i, og vi var alle samlede i Kjær- 
lighed, men vi følte alle det smærtelige Savn af Søster 
Elisabeth, saaledes at Alvor og Sorg lagde sig over Hjem
met og vort Samvær i de Dage.

Da jeg 2den Nytaarsdag rejste tilbage til Vejstrup fulg
tes jeg med en ung Mand, Johannes Vedel fra Høve, der 
ogsaa var paa Skolen.

Vejstrup Højskole var selvfølgelig i særlig grundtvigsk 
Aandsretning ligesom Friskolen ved Siden af og Valgmenig
hedskirken i Vejstrup, som vi alle søgte hver Søndag til
lige med Forstander og Lærere med deres Familier. Præ
sten, Rasmus Petersen, var en god Prædikant og en ret 
tiltalende Mand i det hele, dog efter min Mening lige 
»jævn« nok til sin Stilling. Paa Højskolen var der hver 
Ugedag offentlige Møder med forskjellige gode Talere, som 
Egnens Befolkning gjerne vilde høre. Der var flere af Om
egnens Unge paa Skolen og de tog ofte os, længere Vejs 
borte fra, med hjem og førte os ind i flere andre Hjem 
der paa Egnen; der alle vare langt mere opvakte og liv
lige end jeg fra min Hjemegn var vant til. Hvad jeg paa 
den Maade hørte og saae var af heldbringende Betydning 
for mig, der netop saa usigelig haardt tramgte til en saa- 
dan Vexelvirkning for min gode Udviklings Skyld. Vi var 
ofte paa kortere eller længere Udflugter til Stranden, Om
egnens Herregaarde, Hesselagerslenen (den største her i 
Landet), til Svendborg og Taasinge o. s. v. Alle Eleverne 
var pæne og rare Mennesker, mest Gaardmandssønner.

Efterhaanden levede jeg op og min Konstitution kom i 
Orden, saaledes at jeg kunde arbejde, og jeg fik laut at 
tegne Kort, Bygninger og Geometri, som jeg alt havde 
megen Lyst til. Jeg kerte ogsaa at skrive helt pænt, dog 
ikke ortografisk rigtig. Endelig fik jeg ogsaa opladt Ørene,
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saa jeg med Glæde og god Fodstaaelse fik fat i Pointet af 
de mange Foredrag, ligesom jeg fik Lyst til at gjøre Gym
nastik. Skytte- og Gymnastikforeninger var særlig elsket 
paa det sydlige Fyen dengang.

Jeg var i det hele lykkelig og glad for dette Højskole
ophold og for alle de Mennesker, jeg traf sammen med 
her, hvor der levede en hjærtelig og kristelig Aand i alle 
Forhold, der var mig til stor Trøst i min dybe Sorg efter 
min Søsters Død. Jeg var derfor nærmest bedrøvet, dæ jeg 
efter 5 smaa Maaneders Forløb skulde sige Farvel til det 
dejlige Sted og de rare Mennesker, som jeg her var saa 
lykkelig at træfTe sammen med.

Men før jeg forlader Vejstrup maa jeg dog nævne en 
Begivenhed, som gjorde et dybt Indtryk paa mig. Blandt 
Eleverne var en ung, velhavende Mand fra Jylland, der 
var stærk religiøs, men meget svagelig og boede derfor 
sammen med en Kammerat paa et Værelse for sig selv, 
medens alle vi andre laa paa en stor Sovesal. En Dag 
lige efter Nytaar fik han pludselig Blodstyrtning paa ak
kurat samme Maade som min Søster Lise, og var ligesom 
hende død efter faa Minutters Forløb.

Dette var svært for mig at se paa, og det var endnu 
tungere for den stakkels Fader, der to Dage efter kom for 
at hente sin døde Søn. Dette var noget, som ruskede mig 
og flere af de andre op til Alvor og Eftertanke.

Fader havde i flere Aar været paa det rene med, at han 
vilde forsøge at faa mig over paa den Classenske Ager
brugsskole paa Næsgaard paa Falster, idet han var af den 
Mening, at den Kombination af praktisk og theoretisk Un
dervisning, som blev gennemført paa denne Agerdyrknings
skole var den mest ideelle, han kunde tænke sig. Det viste 
sig imidlertid, at jeg ikke kunde komme der før jeg var 
18 Aar gammel. Derfor maatte Fader paa Farten for at 
finde en Plads til mig i det Aar, jeg manglede for at blive 
optaget paa denne Skole. En saadan Plads fandt han hos 
vor nærmeste Nabo, Proprietær Chr. Asmussen, Gede- 
marksgaard, hvor jeg kunde komme fra 1ste Maj.

Den 24de Marts rejste jeg fra Vejstrup over Svendborg 
og Odense til Nyborg. I Korsør var min Moder og Bro
der Anders med Vogn for at hente mig. Jeg laa bag i Vog
nen, hvor jeg havde mine egne Tanker. Skjønt jeg var 
glad for at komme hjem, saa var det dog med Vemod jeg 
tænkte paa det rare Ophold paa Vejstrup, og jeg husker, 
at jeg lod mine Tanker og Ønsker fremtræde for Gud i 
Bøn og Taksigelse.
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Jeg var .nu i mit Hjem i 5 Uger, i hvilken Tid jeg atter 
vænnede mig til det praktiske Arbejde, hl. a. husker jeg, at 
jeg hjalp Fader og Broder Anders med at fælde alle Træ
erne, som stod omkring Vandingen, der laa mellem Gaar- 
den og Mosen, ligesom vi derefter fyldte dette Vandhul, 
saaledes at det blev til Pløjeland helt op til Vejen. Efter 
Faders Ønske har jeg ført Dagbog og Regnskab over mine 
egne Sager siden min Konfirmation, men først under mit 
Ophold hos Asmussen blev der Plan deri.

Nedenstaaende Anbefaling fik jeg fra Vejstrup Højskole 
et halvt Aar efter min Afrejse:

»Under Frederik Hjorts Ophold her paa Højskolen sid
ste Vinter lærte jeg ham at kjende som et flinkt og vel
begavet ungt Menneske, der med Lyst arbejdede i de for-' 
skjellige Fag, som Skolen her har at byde. Dette er det 
mig under Forstanderens Fraværelse en stor Fornøjelse at 
bevidne, og det skulde glæde mig, om dette mit Vidnes
byrd maatte blive ham til Gavn.

Vejstrup Højskole, 22de October 1880.
;V. Kr. Andersen, 

Andenlærer.«
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Jeg var glad fordi Fader havde faaet den Plads til 
mig paa denne Gaard; thi ikke alene laa den saa nær mit 
Hjem, at jeg kunde besøge mine Forældre hver Aften, 
men bande Ejeren og hans Familie var mig bekjendte som 
rare Mennesker og mine Forældres gode Venner. — C hr. 
Asmussen, der var Søn af en Skomager i Nordborg paa 
Als havde arvet Gaarden efter en Onkel. Asmussen, der 
var godt 40 Aar gammel, høj, kraftig og mørkladen, baade 
i Udseende og Væsen. Han var en dygtig Landmand, klog, 
besindig, paapasselig og venlig i hele i sit Væsen. Hans 
Kone var betydelig yngre, havde et fint og dannet, mildt 
Væsen og var en fuldendt Dame i hele sin Optræden. De 
havde mange smaa Børn, og min Moder stod gjerne Fad
der til disse Smaa ved deres Ankomst til denne Verden.

(dir. Asmussens Broder, Andreas Asmussen, var Lederen 
af alle Arbejderne paa Gaarden. De talte begge med ud
præget Als-Accent. Fruen var en Datter af den kendte og 
rige Entreprenør Waitzoldt i Boskilde.

Gedemarksgaard var oprindelig kun en almindelig Bon- 
degaard paa ca. 80 Tdr. Land, som var -flyttet ud fra Hem- 
meshøj Py og laa i den vestlige Del af dette Sogn. Men 
for nogle Aar tilbage var der indkøbt 30 Tdr. Land fra 
en Nahogaard i samme Sogn, ligesom der ogsaa var kjøbt 
18 Tdr. Land fra min Faders Gaard i Vemmelev Sogn og 
lagt ind til Gedemarksgaard. Hertil kom, at Præstegaarden 
i Vemmelev paa 80 Tdr. Land, der laa lige op til, blev 
dreven sammen med Gaarden som Forpagtning, saaledes 
at det samlede Areal var ca. 210 Tdr. Land. Alle Bygnin
gerne var helt nye og meget solide og tidsvarende indret
tede; alle opført i Begyndelsen af Halvfjerdserne. Udlæn-
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gerne var opførte af Kampesten og Hovedbygningen af 
røde Mursten.

Alle her var yderst hensynsfulde mod mig og der for- 
langtes ikke mere Arbejde end rimeligt var. Alt Arbejde 
og Livet i det hele gik her under venskabelige Former, 
men med Alvor og Akkuratesse. Maden, vi tik, var god og 
rigelig, tillavet af en Husjomfru, der tillige var Mejerske. 
Det var jo forud for Mejeriernes Tid.

Imedens jeg var her døde min Morfader, Anders Han
sen i Halseby den 24de November i sit 78. Aar, og jeg 
var med til hans Begravelse 1ste December.

Da jeg nu i Sommer ved min Moders Begravelse ogsaa 
besøgte hendes Forældres (irave, var disses Mindesmærker 
flyttet bort fra Graven og hen i en »Skidtkrog« af Kirke- 
gaarden. Dette gjorde mig ondt at se, hvorfor jeg gjorde 
Foranstaltning til at faa Mindestenene sendt over til mig, 
og de staar nu i Haven paa Baagegaard.

Fader havde længe ønsket at gense sin Fødeby Kjøben- 
havn, hvor det var 9 Aar siden han havde været. Mellem 
Jul og Nytaar begav han sig paa Rejse og tog mig og min 
Broder Anders med sig. Det var en dejlig Tur. Fader fik 
os anbragt paa Vinduespladser i Toget og var meget inter
esseret og ivrig i at forklare os alt, hvad vi mødte paa 
Vejen derind, navnlig alle de historiske Steder. Vi kom til 
at bo paa Garvergaarden i de 3 Dage, vi var derinde. Vi 
travede rundt i Hovedstaden fra Morgen til den sene Af
ten for at opnaa at se alt det herlige, som denne By hu
ser. Vi var da ogsaa ude i Dyrehaven for at opsøge det 
Bøgetræ, hvor tre Slægtled af Familien Hjort med 30 Aars 
Mellemrum havde skaaret deres Navn, saaledes Oldefader 
sit A. H. 1790, Bedstefader sit F. H. 1820, Fader sit A. H. 
1850 og nu kom jeg med mit F. H. 1880.

Endnu 30 Aar senere kom jeg med min Søn, som jeg 
havde haabet kunde skrive sit A. H. 1910; men da var 
Træet fældet og kun Stubben stod til Minde om Stedet, 
der var en gammel Kæmpehøj ved det sydvestlige Hjørne 
af Eremitagesletten.

Paa Gedemarksgaarden fik jeg en god Løn og blev i det 
hele overmaade pænt behandlet i alle Forhold. Allerede 
før Julen havde Fader faaet Underretning om, at jeg var 
antaget som Lærling paa Næsgaards Agerbrugsskole, og 
Moder havde nu travlt med at ordne alt mit Tøj, saaledes 
at det kunde være nogenlunde ordentlig til den lange 
Rejse og under de fine Forhold; ligeledes skulde jeg med
føre en Sengs Klæder og det var det værste, da vi endnu
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havde det ret smaat, da det trak saa længe ud, før den 
omtalte store Arv blev udbetalt.

Endelig kom den med Længsel imødesete Dag, den 1ste 
Maj 1881, da jeg skulde tiltræde den lange Rejse til Fal- 
ster. Baade Fader, Moder, Anders og Knud fulgte mig til 
Slagelse, hvor jeg tog en rørende Afsked med mine Kjære 
og drog ud til det ukjendte.

Da jeg søgte om at blive optaget paa den (dassenske 
Agerbrugsskole paa Næsgaard fik jeg nedennævnte Anbe
faling af Chr. Asmussen:

»Frederik Hjort bar siden 1ste Maj tjent her paa Gaar
den, og i den Tid deltaget i alle de forskjellige forefalden
de Arbejder. Han har stedse viist Flid, Orden og god Efter
tanke, ligesom hans Opførsel overfor hans Foresatte og 
Medtjenere har været meget rosværdig, jeg kan paa det 
allerbedste anbefale ham til videre Uddannelse i Land
væsenet.

Gedemarksgaard, den 20. October 1880.
Chr. Asmussen«.
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Den Classenske Agerbrugsskole ved Stubbekøbing.

I)a jeg sent om Aftenen kom fra Masnedsund med 
Dampskib til Stubbe kjøbin g Søndag den 1ste Maj var vi 
bleven samlet en Del, der alle skulde til Næsgaard og ved 
Skibets Ankomst var alle de ældre Lærlinge fra Skolen 
mødt frem for at tage imod os og følge os den 3 4 Mil 
lange Vej til Agerbrugsskolen. Her var Forstander la (Jour 
kommen tilstede og tog mildt og venligt imod os med 
nogle faa orienterende Ord. Vi blev derefter godt bevær
tede og kom strax i Seng paa en stor Sovesal med 18 
Senge paa 1ste Sal lige over Forstanderens Lejlighed. 
La Cour var en høj, meget kraftig og svær Mand med 
Fuldskæg og robust i Udseende og Vauemaadc, meget al
vorlig, noget bøs, men rettænkende og yderst pligtopfyl
dende i sin store og meget vanskelige (ijærning. Han var 
lige 40 Aar, da jeg kom til Na'sgaard og havde da alt 
vundet sig baade Anseelse og Anerkjendelse, baade som 
Landmand og som Låner. Forstanderen, der var oplært
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under gamle Tesdorphs Au
spicier, kunde være noget 
bulderagtig i sin Optræden, 
men man opdagede snart, 
at der bankede el varmt 
Hjærte bag det barske Væ
sen.

Fru la Cøur, født Blicher, 
var 7 Aar yngre, høj og ret 
klejn, var en hel anden Mo
del i alle Maader. Hun var 
dygtig i sin Gjerning og hav
de et fint, mildt og dannet 
Væsen, men var dog næppe 
paa Bunden helt, som man 
strax antog. De havde man
ge Børn, af hvilke nogle 
voldte Forældrene en Del 
Besvær.
Overlæreren var Landbrugs- Overlærer Tuxen.

candidat S. C. A. Tu.ren, der
da var 32 Aar gammel. Han var en fint dannet, lærd og 
fornem Person; meget tilbageholdende og havde en egen 
Evne til at sætte sig i Respekt overfor Lærlingene, ligesom 
han havde en sjælden Færdighed til at proppe en Masse 
Theori i os. Men trods det, at han var saa forskjellig fra 
alle os Bondesønner, kom vi dog snart til at holde af 
Tuxen, thi vi opdagede strax, at han vilde os det hedste. 
Fru Tuxen var en lille, meget spinkel Dame med et fint 
og tiltalende Ydre og havde et hjærfeligt og vindende Vov
sen. De havde ingen Børn den Gang, — først flere Aar 
efter kom der en Søn, der blev Læge.

Andenlæreren var polyteknisk Kandidat Peler liøsenstand 
Wøldike, der endnu var ugift. Han var velbegavet og lærd, 
men upraktisk til at lære fra sig. Men han var elskvtvrdig, 
hjælpsom, venlig og flink overfor os alle.

Forvalter Kjærgaard, en ganske usædvanlig sejg Jyde, 
overmaade faa mælende og træg, men velbegavet. Mejerist 
Vest, en Bornholmer, var ret livlig og mere tilnærmelig 
og dygtig. Gartner Hansen, en gift Mand i Trediverne, var 
et energisk og paapasseligt Menneske som alle Lærlingene 
havde let ved al omgaaes. Husjomfruen, yiagdalene lias- 
nnissen, var en noget ældre ung Pige, der just ikke ud
mærkede sig ved Skjønhed, men hun var dygtig i sin 
(ijærning, paapasselig og tro. Som Lærerinde for Forstan-
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derens Børn fungerede en 
Frøken Hejberg, saavidt jeg 
husker en Apotekerdatter 
fra Ringkjøbing, hun var der 
kun kort, saa kom en Frø
ken Scheel.

Dette var de overordnede, 
der alle stod under Forstan
der A. la Cour, der ledede 
bande Avlsbrug og Skolen, 
dog under Tilsyn af Direc- 
tionen for det Classenske Fei- 
decommis, hvis administre
rende Directeur var den 
fine gamle Hædersmand, Hs.

Forstander la Cour og true. Exellence, Gehejme- Konfe- 
rentsraad P. H. Classen, som 

da var 77 Aar, men endnu spænstig og stærkt interesseret 
i alt, hvad der foregik paa Næsgaard. Han boede paa 
Korselitze om Sommeren og i Amaliegade i Kjøbenhavn 
om Vinteren, og kom i Reglen 1 å 2 Gange om Ugen til 
Næsgaard og gik da alt igennem med Forstanderen.

En af de første Dage, vi nye Lærlinge var paa Skolen, 
blev vi præsenterede for den gamle »Excellence«, som 
han blev kaldt. Han formanede os til Flid og Høflighed 
samt til at bruge alle vore Evner for at faa det mest mu
lige ud af det 2-aarige Kursus paa Næsgaard. Han tiltalte 
os altid som »min kjære Rørn« (ban havde selv ingen 
Rørn), og var kjærlig og god imod os. Excellencen var jo 
den Mand, som i 1849 fik Agerbrugsskolen i .Gang efter at 
den i 50 Aar havde ventet paa at finde Tiden inde til at 
komme det danske Landbrug til Hjælp efter Stifteren, Ge
neral J. F Classens Ønske og Bestemmelse. Denne Fæt
ters Søn fik da Æren og Glæden af at sætte denne herlige 
Institution i Gang til Gavn og Lykke for mange Menne
sker. Derfor intet Under, at den gamle gode Mand saa 
ofte kom for at se til os og høre og se, hvorledes alt gik. 
Gehcjmcraadindcn levede ogsaa, men hende saa vi ikke 
saa ofte. Derimod kom der ofte nogle af de kongelige, 
som ogsaa interesserede sig for denne Skole, der var og 
er enestaaende i sit Slags. .Jeg havde (ligesom de andre 
Lærlinge) den Ære en Gang at trykke Prins Hans i Haan
den og spise til Middag sammen med ham paa Na'sgaard. 
Lærlingene spiste altid til Middag ved Forstanderens Bord 
tillige med alle Funktionærerne. Kun Overlæren havde sin 
egen Husstand.
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Det særlig ejendommelige ved Skolen paa Næsgaard ef 
den gennemførte Forening af praktisk og theoretisk Under
visning. Lærlingene, som de unge Mennesker benævntes, 
var delt i 2 Klasser, en ældre og en yngre, saaledes, at naar 
den ene havde praktisk Øvelse, havde den anden theoretisk, 
hver en halv Dag ad Gangen og man skiftede hver Mid
dag paa den Maade, at den Klasse, som om Eftermiddagen 
»var i praktisk« fortsatte ogsaa dermed den følgende For
middag og blev da afløst af den anden Klasse. Det første 
Aar var nærmest en Opfriskning af de almindelige Skole
fag, medens man i det andet Aar gik over til det egent
lige Fagstudium, Agerdyrkningslære, Husdyrlære, Mejeri
lære, Redskabs- og Maskinlære, Meteorologi, Landmaaling og 
Nivelering o. s. v. Og i Praksis blev der ved Siden af de 
almindelige Landbrugsfag tillige undervist i Havebrug, 
Mejeri, Malkning og Pasning af Køer, Faar og Svin samt 
Huggehusarbejde m. v.

Forstander la Cour havde en forunderlig Evne til at 
kunne sætte sig i Respect overfor alle, især overfor os 
Lærlinge. Dette hængte vist nok i nogen Maade sammen 
med hans udprægede bøse og afmaalte Væsen, som han 
bar til Skue, men hvor man bagved let opdagede, at der 
i Hjærtet rørte sig mildere Luftninger. Hertil kom, at han 
var en Mand, som var velbevandret i Landbrugets Theori, 
men navnlig gjorde det et stærkt Indtryk paa alle at er
fare, at han personligt forstod til Fuldkommenhed at ud
føre ethvert Landbrugsarbejde. Han opdagede strax, naar 
der var noget galt, hvad der var i Vejen og var da 
Mand for at kunne hjælpe os og faa bragt alt i Orden, 
hvad enten det nu var Ploven, der ikke var stillet rigtigt, 
eller maaske Mejemaskinen, der ikke gik som den skulde, 
eller det var Mejetøjet, der hængte i Kornet, eller Leen, 
der ikke var sleben skarp, eller Saamaskinen, der gik for
kert, eller vi ikke havde det rette Tag paa Redskaberne; 
Forstanderen skulde snart faa Fejlen rettet, han var den 
erfarne, raske og stærke Mand, der ubeskrivelig hurtigt 
kunde faa læsset et Læs Roer af Vognen eller læsset et 
Læs Møg paa Vognen. Vi skulde lære at bruge alle vore 
Kræfter.

Man mærkede snart, at la Cour var udgaaet fra et godt 
Hjem, og han vilde ogsaa vise os, hvorledes et godt Hjem 
saa ud. I de lange Vinteraftener indbød han Lærlingene i 
sit Hjem, hvor han læste op af gode Bøger som »Feltlæ
gens Historie« og »Fændrik Ståls Saga« o.s.v. Hver Søndag 
Morgen holdt han selv Andagt; bad en Bøn, ladste i Bib-
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len og forklarede det og nogle Salmer blev sunget. Der
efter boldt der 2, 3 å 4 Vogne for Døren for at befordre 
alle dem til Kirke, der vilde og kunde komme med. Han 
selv og Fruen var altid med og vi forstod, uden at han 
dog lagde noget Pres paa os, at han gerne saa, vi tog til 
Kirken.

Før vi spiste bad han Bordbøn og efter Maaltidet tak
kede han (iud for (laverne og vi alle med ham.

la Cour var i det hele og i alle Forhold en god Mand 
og det skal nok give Respect.

I Praksis klarede jeg mig udmærket overalt, deri havde 
jeg god Øvelse, og da jeg var stor og stærk, saa var der 
absolut ingen, der kunde stikke mig ud. Men saadan gik 
det ikke med Theorien, dér var jeg ligesaa afgjort den 
daarligste. Den tarvelige Undervisning, jeg havde faaet i 
Almueskolen, var nu væsentligt, ja, bogstavelig »svedt ud«, 
i al det Slid og Slæb, jeg senere havde præsteret. Hertil 
kom, at de fleste af de andre havde gaaet i bedre Skoler, 
som Real- eller Latinskoler eller lignende. Derfor havde 
jeg meget svært ved at følge med paa Skolen, saaledes at 
jeg undertiden kunde blive helt mismodig og forknyt. Ef
terhaanden gik det dog noget bedre, og hvad der især 
hjalp mig var min Energi og Udholdenhed; jeg læste tid
lig og sildig og var om mig med at faa Hjælp af en og 
anden af addste Klasse. Saaledes gik det efterhaanden op 
for mig, hvad det egentlig kom an paa, det hele klarede 
sig for mig, og jeg arbejdede mig Skridt for Skridt ind paa 
Livet af de hedste. I dette Arbejde blev jeg betydelig let
tet derved, at de, der først var de* dygtigste og flinkeste 
og som havde let ved at kere, hvad de skulde, blev om
sider ligegyldige efterladne og dovne, idet de indbildte sig, 
at de sagtens kunde kere det, de skulde. Navnlig det an
det Aar kneb det for dem, da vi begyndte paa de Fag, de 
ikke før havde lært i Skolerne, de kom fra. Dette havde 
tilfølge, at jeg peu a peu spadserede uden om den ene 
efter den anden, indtil jeg kom op paa Siden af den hed
ste. Vi to, O. A. Køføed fra Store Munkegaard paa Born
holm og jeg, vi gik begge ud af Skolen med Hovedkarak
teren ug, medens de andre fik mg og g.

Et af de Fag, der interesserede mig mest i ældste Klasse 
var Heste- og Kvæg-Bedømmelse. Dyrene blev trukket ud 
af Stalden, hvor vi da haade mundtlig og senere skriftlig 
skulde beskrive dem; fortælle deres gode og daarlige Sider, 
frem luv ve, hvad der var af særlig Betydning ved de en
kelte Dyr, fremhæve, hvad det besad som gav det Værdi
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og udmærkede det frem for det almindelige eller om
vendt, hvad det savnede, hvilke Mangler, der klæbede sig 
ved Dyret. Disse Øvelser var i mine Øjne af meget stor 
Betydning for os unge, der ret kunde udvikle og befæ
ste vort Syn for de forskjellige Foreteelser.

Vi tik strax at mærke, at man her tog mere end almin
delig Hensyn til os; vi opdagede, at det var dannede Men
nesker, vi var imellem. Alt, hvad der var nyttigt og godt 
for vor Udvikling, fik vi Tilladelse til. Saaledes kom vi 
med til Udstillinger og Dyrskuer, vi fik Lov til mindre og 
større Udflugter til naturskjønne Steder, til større og vel
drevne Landbrug o. s. v. Men med at deltage heri kneb 
det for mig, dels fordi jeg var meget smaat aflagt med 
Penge hjemme fra og dels var jeg bleven vant til en saa
dan gennemført Sparsommelighed, at jeg havde ondt ved 
at tillade mig selv en saadan Luxus, som det i mine Øjne 
var at deltage i disse Udflugter, som vi jo selv maatte be
tale. Men ogsaa i den Henseende gik det snart op for mig 
at det kunde betale sig at ofre, hvad det var nødvendigt 
for at være med.

Om Sommeren blev der af Forvalteren kaldt paa os Kl. 
F/4 og om Vinteren Kl. 53/4 og Arbejdet fortsattes til hen
holdsvis Kl. 7 og 6 Aften.

Men i Høsten var der ingen bestemt Fyraften, da blev 
vi ofte ved til meget sent paa Aftenen. Ja, det skete un
dertiden, at vi kjørte Korn ind hele Natten ved Lygte. Og 
da var Forstander og Forvalter paa Pletten med Lygten; 
den ene i Marken og den anden paa Laden, men sjældent 
var det ikke, at vi kjørte i Grøften og vådtede i Mørke 
paa Vejen hjeni, og saa var det ikke rart at faa Forstan
deren til at række op, thi det gik rask, saa vi maatte 
bruge Hænderne for at naa at faa det nogenlunde lagt 
paa Vognen.

Naar Høsten var forbi, fik vi alle en 3 å 1 Dages Ferie 
til at besøge vort Hjem. Jeg tog med Toget til Næstved 
og spadserede derfra over Kyse og Yallensved forbi Hind- 
holm til Fuglebjerg. Her var Fader, Moder og Broder An
ders efter mig med Vogn, og vi kørte nu forbi Kastrup, 
hvor Fader havde lært Landvæsen som ung, og videre 
ned til Tase Mølle og Havelse Sø, hvor der er vidunderligt 
skjønt, samt forbi Gyldenholm og Slagelse til mit Hjem, 
hvor vi havde det saa lykkeligt og godt sammen i vor 
lille Familie.

I Julen havde vi Ferie til efter Nytaar og da var jeg 
ogsaa hjemme.
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Da vi Dagen før, vi som ældste Hold, skulde holde Høst
ferie, blev vi af Forvalteren holdt i Marken endnu Kl. 10^2 
om Aftenen, og da vi skulde rejse næste Morgen KL 4 
blev vi saa harmelige derover, at vi alle som een beslut
tede at strejke, forlod Arbejdet og gik hjem og rejste næ
ste Morgen uden at have set Forstanderen. Men, da vi 
efter 3 Dages Ferie kom tilbage, kan det nok være, vi fik 
ham at se, og det var ikke med nogen blid Tone eller 
Mine, da han forlangte at faa Grunden at vide, hvorfor vi 
uden Tilladelse havde forladt vort Arbejde. Jeg var meget 
lille i det Øjeblik. Jeg tror nok, jeg fremstammede noget 
om, at da alle de andre gik hjem, saa syntes jeg ogsaa, at 
jeg kunde gaa. Mærkeligt nol^ slap vi alle med Skrækken. 
Selvfølgelig fordi vi alle havde forset os. Aaret før var der 
en enkelt, som forsaa sig grovelig, og han blev bortvist 
fra Skolen uden Pardon.

Hen i October blev der hvert Aar afholdt et pænt, ja, 
et fint Høstgilde for os, og der blev indbudt en hel Skare 
af pæne Damer fra Omegnen, som vi dansede med til 
langt ud paa Natten. Der var Døtre fra Præsten, Degnen, 
Godsforvalteren, Lægen og andre Damer fra Stubbekjøbing, 
saa rigeligt, at alle vi 18 Lærlinge fik hver en at danse 
med. Vi fik først en fin Middag med to Slags Vin og Da
me til Bords, og hvor der blev holdt flere Taler, saaledes 
at vi ogsaa fik lært den Kunst, der just ikke var helt let 
og slet ikke til ug, men Isen blev brudt og vi morede os 
pænt og godt. Baade Forvalter og alle Lærerne med deres 
Damer var med hele Tiden, men alligevel kunde det nok 
hænde, at der gik Brand i et og andet ungt Hjærte, der 
dog som Regel blev slukket igen inden ret lang Tid. Navn
lig var der flere af Lærlingene, der syntes særlig godt om 
Frøknerne (ilahn, Døtre af Sognepræsten, Pastor Glahn i 
Moseby. Der var fire hjemme, men kun de tre var med 
til Ballerne paa Næsgaard, den fjerde var forlovet. Det 
var nydelige Pigebørn, livlige og fuldendte Skønheder. Paa 
vore botaniske LZxekutioner i de store Skove, der omgav 
Moseby og Næsgaard, traf vi ofte de unge Damer, og en
kelte af Lærlingene gik mere Turen i Skoven for at træffe 
Frøknerne Glahn end for at undersøge og samle Blomster. 
Jeg for min Del var klar over det fristende Syn af disse 
nydelige Damer, men blev alligevel ikke saa betaget af 
disse som flere af mine Kammerater. Jeg har hele mit 
Liv været senere udviklet end mine jævnaldrende, og dette 
var en Fordel i dette Tilfælde. Derimod var det et Minus 
for mig i andre Henseender.
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Geheimeraad H. P. Classen.

Jeg var lykkelig at faa en saa ud- 
a langt over mine Forventninger.

Jeg havde an
modet Forstan
der la Cour om 
at skaffe mig en 
Plads til1/* 1883, 
og kort efter 
Nytaar meddel
te han mig, at 
jeg kunde faa 
Pladsen paa Ma
rienborg paa 

Møen som Un
derforvalter hos 
den gamle Hof
jægermester P.
A. Tutein, et Til
bud, jeg med 
Tak tog imod. 
la Cour nød en 
saa stor Anse
else blandt de 
større Land

mænd, at det 
var ham en let 
Sag at skaffe 
Plads til alle 
dem, han men
te at kunne anbefale, 
mærket Plads, der h
Endvidere var jeg glad for, at jeg paa Marienborg traf 
Elins Larsen, der Aaret før var kommen derover fra Næs- 
gaard som Underforvalter og nu skulde stige til Ladefoged. 
Han var altsaa min gamle Næsgaard-Kammerat og kunde 
blive mig en god Støtte under de nye Forhold.

Den 27de April 1883 var jeg oppe til Afgangsexamen 
paa Næsgaard. Min skriftlige Opgave i Agerdyrkningslære 
hed: »Om dyb Kultur« og i Husdyrlære: »Bør man forny 
sin Kobesætning ved Indkjøb eller ved Opdræt?« Jeg klare
de alle Fag godt. Det eneste, hvor det kneb lidt, var i 
mundtlig Agerdyrkningslære, men i Hovedkarakter fik jeg 
5 ug og 3 mg, og altsaa ug i Hovedkarakter. Dermed var 
Æren vunden og jeg var glad og lykkelig for at kunne 
rejse hjem og glæde mine Forældre med Resultatet.

Den gamle Geheimeraad P. H. Gassen overværede hele 
Examen og Dagen efter blev vi alle 9 kaldt ind paa hans



58

private Værelse, hvor han tog en rørende og hjærtelig Af
sked med os og sagde bl. a.: »Lad mig nu se, mine kjære 
Børn, at I i Fremtiden, hvor I kommer frem i Livet, altid 
opfører Eder saaledes, at I gjør Den Classenske Agerbrugs
skole Hæder og Ære!« Derefter gav han os hver især sin 
Haand og sagde: »Lev vel og Farvel!«

Saa begav jeg mig paa Rejsen hjemad, og mine to Brø
dre modtog mig i Slagelse. Jeg var kun hjemme i 2 Dage, 
da jeg skulde tilbage til Næsgaard for at tage Afsked og 
saa derfra 1ste Maj over Grønsund til 'Marienborg. Her 
blev jeg modtaget af min Ven, Larsen, der præsenterede 
mig for Godsinspecteur J. Kali, der jo blev min egentlige 
Principal, idet Godsejeren var en ældre, gammel Mand paa 
86 Aar. Derfor var det Inspecteuren, som styrede hele det 
mægtige, store Gods paa 3 Herregaarde, nemlig foruden 
Marienborg tillige Eg holm og Egelykke, hvor der hvert 
Sted var en Forvalter.

Foruden selve Gaardene laa der liere Hundrede Tdr. 
Land Skove under Godset. Dette havde været i Hofjæger
mester P. A. Tuteins^Eje lige siden 1821, altsaa i 62 Aar. 
Det strakte sig lige fra Hjælms Bugt til lllfshale Sund, 
altsaa tværs igennem hele Møen syd for Stege.

Nedenstaaende Vidnesbyrd tik jeg ved Afgangen fra 
Næsgaard:

»Vidnesbyrd for Frederik Hjort ved hans Afgang fra den 
Classenske Agerbrugsskole paa Nivsgaard: Frederik Hjort 
har opholdt sig ved den Classenske Agerbrugsskole paa 
Næsgaard i 2 Aar (fra den 1ste Maj 1881 at regne), og i 
den Tid underkastet sig saavel Aarsexamen som Afgangs- 
examen, ved hvilke der af Skolens Lånere og de tilkaldte 
Dommere blev ham tilkjendt følgende Characterer:

Ved Aarsexamen den 29de April 1882:

I’or Chemi: ............................... . Meget godt.
» Naturlære:......................... . Udmærket godt.
» Naturhistorie:................... . Meget godt.
» Mathematik og Regning: . . Meget godt.
» Dansk Stil: ....................... . Meget godt.
» Tegning: ............................. . Udmærket godt.

I Hovedcharacter: Meget godi.
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Ved Afgangsexamen den 27de April 1883:
a) Ved den theoretiske Prøve:

For Agerdyrkningslære, mundtlig: . . Meget godt.
» » skriftlig: . . . Meget godt.
» Husdyrhold, mundtlig: ..............Udmærket godt.
» » skriftlig:................... Meget godt.
» Jordbundslære:............................. Udmærket godt.
» Botanik:........................................  Udmærket godt.
» Tegning:........................................ Udmærket godt.
» Landmaaling:............................... Udmærket godt.

Hovedcharacter: Udmærket godt.

b) Ved den praktiske Prøve:

For Pløjning:................... , Meget godt.
» Arbejde i Huggebuset: . . Meget godt.
» Kreaturbedømmelse:........ Meget godt.

Hovedcharacter: Meget godt.

F. Hjort er et flinkt og flittigt ungt Menneske. Han bar 
med megen Iver og Tænksombed lagt sig efter Tingene.

Næsgaard, den 27de April 1883.
A. la (Jour, 

Skolens Forstander«.
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JMA MARIENBORG

Marienborg.

Da jeg blev Underforvalter 1ste Maj 1883 var jeg endnu 
ikke 20 Aar og jeg havde egentlig hidtil følt mig nærmest 
som et stort »Barn«. Men den store Forandring i min 
Stilling bragte mig med et Slag til at være »Mand«. For
andringen var saa overvældende, at alle de slumrende 
Kræfter ligesom med et brød ud i fuld Kraft. Jeg følte 
strax, at jeg i den for mig betydelige Stilling fik et væl
digt Ansvar baade opad mod mine Overordnede og nedad 
mod mine Undergivne. Til selve Hovedgaarden hørte 800 
Tdr. Land Ager + 80 Tdr. Land Græsningsjord + 200 
Tdr. Land Eng og Mose + 40 Tdr. Land Have og Gaards- 
plads + 15 Tdr. Land Vand og Veje samt 800 Tdr. Land 
Skove eller ialt benved 2000 Tdr. Land. Hertil kommer 
Gaarden Egholm med 500 Tdr. Land + Egelgkke med 350 
Tdr. Land og Damsholte Præstegaard med 50 Tdr. Land, 
der dog kun var Forpagtning saaledes, at der til hele 
Godset laa nær ved 3000 Tdr. Land. Alt var i den mest 
mønsterværdige Orden. Alle Bygningerne saa gode som 
nye og tidsvarende indrettede. Der var 24 Spand Arbejds
heste og 3 Spand Kjøreheste foruden 4 Spand Stude. Der 
var ea. 300 Malkekøer foruden Tyre og Opdræt. Der var 
Karle og Lærlinge til Hestene og op til 135 Daglejere. 
Hertil kom hele den kvindelige Trup af Malke-, Bryggeri-, 
Stue- og Kjøkken-Piger m. v. Egholm og Egelykke havde 
sine egne Folk under Forvalterne Bertrams og Skjødts Le
delse. Som Underforvalter havde jeg min Plads ved Ar-
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bejderne i Marken, medens La
defogden førte Tilsyn ved Arbej
derne paa Gaarden. Og da der 
var 24 Sæt Heste foruden løse 
Arbejdere, saa var der nok for 
en ung Mand at føre Tilsyn med.
Og det var vanskeligt, fordi de 
fleste var daarlige Folk, navnlig 
var de mange svenske Folk det 
rene »Udskud«, som kun havde 
Respect for den fysiske Magt.
Jeg antager ogsaa, at dette, at 
jeg fyldte helt godt i Landskabet 
har været en medvirkende Aar- 
sag til, at la Cour netop sendte 
mig til Marienborg.

Men alligevel var det svært for
mig at faa alt til at gaa som det Ladefoged E. Larsen,
skulde, og naar det lykkedes over
Forventning saa har jeg først min Ven, Ladefoged E. Lar
sen, at takke derfor, thi han var den ældre og erfarne, 
som med Glæde underrettede mig om, hvorledes jeg bedst 
skulde gribe an med alle de vanskelige Problemer, som 
optaarnede sig for mig.

Men dog var vel nok Overforvalter Jensen Kamp allige
vel den, der betød mest for mig. Han var den Gang 
en Mand paa 36 Aar, der havde været Forvalter paa Gaar
den i mange Aar og var ualmindelig afholdt og agtet af 
alle. Han var ikke nogen stor Begavelse, men han havde 
en ualmindelig god og sund Forstand, var rolig og støt i 
hele sin Færd. Han var mig en god og oprigtig faderlig 
Ven under alle Forhold, der ikke gik af Vejen for at divk- 
ke mig, ung og uerfaren som jeg var, naar det kneb. Der
for kom jeg ogsaa snart til at nære en hjærtelig Hengiven
hed for denne gode Mand.

Godsinspeeteuren, J. Kali, var en Mand paa 52 Aar og 
havde indehaft Pladsen siden 1868. Han var da alt en 
meget svagelig Mand, men han var en stor Despot, der 
regerede egenmægtigt med det hele, da Fjeren havde uind
skrænket Tillid til ham. Inspeeteur Kali var en dygtig 
Mand, men fælt lunefuld og gnaven og havde været en 
Levemand i sin Tid; nu var han for skrøbelig til at kun
de nyde Livet. Skovridder Sørensen og Overgartner Erik
sen var begge ældre Mænd, der havde været paa Gaarden 
i mange Aar. De passede deres Sager godt, men satte stor
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Pris paa Kortspil. Mejeribe
styrer Nielsen og Mejerist 
Olsen var ugifte Mænd midt 
i Trediverne. Engfoged Han
sen var en gift Mand paa 
godt 40, ligesom Maskinme
ster Eriksen, der boede ude 
i »Vigen«. Godsforvalteren, 
Hansen, var en ældre, skrø
belig Mand, der boede lidt 
fra Gaarden, men havde Con- 
tor paa selve Gaarden. Læ
gen, I)r. Ingerslev, boede i 
Skoven »Tivoli«. Dermed har 
jeg nævnt de fleste af de 
mandlige Funktionærer.

Paa selve Gaarden eller i 
dens nærmeste Nærhed boe
de en hel Stab af Haandvær- 
kere af alle Slags, som Smed, 
Tømrer, Snedker, Bødker, Ma
ler, Hugger o. s. v. Om Nat

ten vaagede atter en Vægter, der hver Time sang Vægter
versene og derimellem pudsede han alle Funktionærernes 
Støvler og Træsko. Til Gaarden hørte en stor Teglindustri 
med 2 Teglovne, der drives mest af Liebedetmoltere, hvoraf 
der var 15 hver Sommer. Det var yderst nøjsomme Folk, 
der levede mest af Ærter, Flæsk og Kaffe; de var meget 
flittige og arbejdsomme og arbejdede hele Sommeren fra 
Sol stod op til den gik ned. Det var rolige, flinke og stærkt 
religiøse Mennesker, der levede et smukt Liv sammen. 
Mærkeligt nok talte jeg kun en enkelt Gang og kun et 
Par Ord med Hofjægermesteren i de 2 Aar, jeg var der.

Han var en Mand paa over 85 Aar, da jeg kom til Marien- 
borg. I daglig Tale mellem Gaardens Folk gik han under 
Navnet: »Gamle Dag«, fordi han aldrig fik sagt andet end 
»Dag«, naar vi andre hilste »Goddag!« I sin Ungdom hav
de han haft temmelig stor Indflydelse baade som Land
mand og som Politiker, men, saavidt jeg kunde forstaa af 
de gamle Folks Tale, havde den »gamle Dag« ikke været 
nogen Dydspatron, thi imellem den store Gaards mange 
Folk, af hvilke nogle havde været der i ca. 30 a 40 Aar, 
gik der vilde Frasagn om hans Meritter. Det er muligt at 
disse vare noget overdrevne, men noget maa der have 
været »om Snakken«, thi han levede ikke sammen med
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sin Hustru, Anna Eckardl, f. 24/-> 1810 t 31/3 1887, der alene 
med sin kvindelige Betjening boede i den mægtige store 
og nye Hovedbygning; medens Hofjægermesteren boede i 
den gamle Hovedbygning, betjent af en gammel Stuepige, 
der havde været hos ham i mange Aar og som ikke blev 
rost i Folkemunde for sin Dyd. Oprindelig maa dog vist 
det ægteskabelige Forhold have været mere intimt; thi 
der var i alle Tilfælde 5 Børn, 2 Sønner og 3 Døtre, der 
alle tik en ret ulykkelig Livsskæbne.

Den ældste Datter, Alice, f. lr,/8'1829, blev 3/\ 1849 gift 
med Hofjægermester Alexander Brun til Kroger up, men 
dette Ægteskab blev ophævet faa Dage senere. Den kgl. 
Resolution er af 271 4 s. A. Hun blev imidlertid gift 2. Gang 
med en John Cookny 102 1851, f 2r’/2 71. Hende saa vi 
aldrig, men vi hørte saa meget mere om hende, og det, 
vi hørte, var ikke videre pynteligt. — Den ældste Søn, 
Ferdinand, f. 19/n 1830, havde været Herregaardsskytte i 
Krigen i 1848, blev senere Student og cand. phil. og var i 
Aarene 1860—65 Ejer af et Fiskeri i Skagen, hvor man 
sagde, at han kjøbte sin Kone for en Flaske Brændevin. 
Hun hed Christine Ørlofl og han fik med hende 13 præg
tige Børn, der alle levede og som ofte i længere Tid ad 
Gangen kom paa Marienborg. Moderen korn der aldrig, 
derimod saa vi en Gang imellem Ferdinand, der under
tiden blev hentet i Stege i tin Eqvipage med Kusk og Tje
ner, men Besøget varede aldrig ret længe, undertiden kun 
nogle Timer, saa blev han uenig med Forældrene og 
maatte gaa paa sine Ben derfra. Han var en vild og hen
synsløs Person og vist nok tillige noget af en Spiller. — 
Den mellemste af Døtrene, Emmy, var den eneste af de 
5 Børn, som kom nogenlunde anstændigt gennem Livet. 
Hun var f. 4/io 1832, blev gift 24/o 1856 med Bvfogden i 
Stege, Hohler Hage, der døde 1873, men 10/2 1875 blev 
hun gift med Biskop Monrad. De kom ofte paa Marien
borg og Forholdet mellem de to Familier var vist for
holdsvis taaleligt. — Den yngste Søster, Adelgunde, f. 3l/io 
1835 f K/s 1889, blev gift 2iji 1856 med Greve Alexander 
Luekner til Crumesserhof ved Lybæk. Han døde 19/4 1879 
og hun sad Enke i smaa Omstændigheder med flere Børn, 
der ofte var paa Marienborg i længere Tid. Men det var 
nogle vilde Krabater alle sammen.

»Gamle I)ag«s yngste Søn var Eckard, f. 5/» 1838, blev 
Student 1859, men kom ikke videre, men levede et lystigt 
og vildt Liv, blev dog gift 23/io 1863 med Nicoline Lassen, 
en Forpagterdatter fra Svanholm, hvor han havde lært
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Landvæsen. Hun var en fint dannet og nydelig Dame; men 
han fortsatte sit vilde og nedværdigende Liv. Den gamle 
gav dem en Fæstegaard, »Frenderupgaard«, at bo og leve 
paa og Sognefolkene valgte ham til Formand i Sogneraa- 
det, men han brugte Sognets Penge, som Faderen betalte 
og han blev sendt til Amerika, hvor han gik paa Jern
banearbejde og lavede en Mængde Ballader. Bl. a. fik han 
i Faderens Navn (uden hans Vidende) Penge hos de dan
ske Konsuler, saaledes at han blev i Stand til at naa Eu
ropa, hvor han atter fik Penge i Konsulaterne til han 
naaede Hjemmet i en sørgelig Tilstand. Nu slog han sig 
til Bo hos sin Familie paa »Frenderupgaard«, men han 
var et Vrag, da jeg kendte ham, i høj Grad forfalden til 
Drik. Derimod havde han tre nydelige Børn, af hvilke den 
ældste Datter, Anna, f. 8/o 1864, spillede Orglet i Damhol te 
Kirke. Hun var en stor Skjønhed, fint dannet og havde 
et nydeligt Væsen.

Naar Ladefoged E. Larsen og jeg hver eneste Søndag 
gik i Kirke, saa maa jeg nu bekende, at det ikke var saa- 
meget for Gudstjenestens Skyld, men det var meget mere 
for at være i Nærheden af Frøken Anna Tulein*), og der
for satte vi os ogsaa altid paa Pladserne oppe paa Galle
riet nærmest Orgelet. Hun og hendes Søskende samt Mo
deren (Faderen kun en enkelt Gang og fik da kun Soda
vand) kom mindst hver Søndag paa Marienborg.

Det var Larsen, som trak mig med i Kirke hver Hellig
dag og skjønt jeg vel ikke fik meget ud af Prædikenen, 
saa var det dog ikke uden Betydning for mit senere Liv. 
Larsen var mig i et og alt en oprigtig og sand Ven. Han 
var tillige et fromt og troende, christent Menneske og 
havde ikke liden Indflydelse paa mig. Larsen indlod sig 
aldrig paa noget tvivlsomt. Han var ivrig efter at udvide 
sine Kundskaber og læste derfor meget. Alt dette kunde 
ikke andet end influere paa mig, især da vi et helt Aar 
delte Værelse sammen. Om Aftenen og om Helligdagene 
førte han mig ind i flere pæne og gode Familier, hvilket 
ogsaa var af Betydning for mig.

Overforvalter Jensen Kamp var jo gift og havde sit eget 
Hjem, men spiste dog sammen med os andre Funktiona*- 
rer; han var mig ogsaa en usa'dvanlig god, faderlig Ven. 
Han var i Besiddelse af et sjældent jævnt, roligt og for-

* Mærkeligt nok var Anna Tutein født 8de September 1864, ligesom den 
Pige, der skulde blive min Hustru. Endvidere hedder de Anna begge 
to, bærer franskklingende Efternavne ligeledes begge to og Efternavnet 
begynder med T.
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standigt Gemyt, og kom aldrig ud af Ligevægt; han var 
klog og oprigtig i al sin Færd samt pligtopfyldende, altid 
parat til at støtte og hjælpe mig i min vanskelige Stilling, 
ung og uerfaren, som jeg var, overfor de mange raa og 
uregerlige Arbejdere. I Begyndelse fulgte han mig og stod 
ved min Side til jeg kunde klare mig selv.

Ikke just dette at trække i Marken med 24 Spand He
ste og Mandskab eller kjøre Korn hjem i Høst var saa 
vanskeligt, skjønt dette dog ofte gav mig nok at speculere 
over, men langt værre var det, naar vi skulde have de 24 
Spand til Stege, hvad enten det var med Korn eller hente 
Gødning og Foderstofter, saa kneb det ofte med at holde 
Folkene fast, at de ikke drak for meget af det billige 
Brændevin, som da var en sand Plage for Menneskeheden.

Imellem de mange Funktionærer paa Godset var et 
meget venskabeligt Forhold, vi havde det ganske udmær
ket sammen og jeg mindes saa at sige aldrig en Mislyd. 
Undertiden spillede vi Kort, dog uden videre Omsætning. 
Men en Gang var der een (hvem erindrer jeg ikke), der 
havde lært os at spille Hasardspil, og jeg tabte den Aften 
alle mine kontante Penge, der dog næppe var nogen stor 
Sum, men jeg kom i Gæld tillige, og jeg var bedrøvet der
over, og endnu Dagen derefter kunde jeg ikke frigjøre 
mig for Fortrydelsen derover. Jensen Kamp, der ikke spil
lede Kort, kunde se, at der var noget i Vejen med mig 
og spurgte, hvad der var i Vejen. Jeg forklarede ham det 
hele, hvortil han svarer: »Ja, hvorfor vil De spille Kort? 
lad være dermed, gjør det aldrig«! Jeg lovede at lade 
være. Men »Loven er ærlig, men at holde den er besvær
ligt«, hvilket jeg maa bekjende; thi kort Tid efter, da jeg 
fik Besøg af Kollegaerne og der blev opfordret til at spille 
Hasard igen, saa kunde jeg ikke sige nej. Spillet gik sin 
Gang, der var mange Penge i Kassen (jeg tror ca. 36 Kr.) 
og jeg blev Bankeur. Spillet var saaledes, at enhver kun
de holde op, naar han vilde, og Bankeuren var Herre 
over Kassens Beholdning, saalænge han var Bankeur. Der 
blev spillet »Plat og Krone«, enten vandt Spilleren, hvad 
der var i Kassen, eller han tabte og maatte betale ligesaa 
meget ind som der var i Kassen, saaledes at den blev 
dobbelt saa stor. Nu sad jeg altsaa som Bankeur og en af 
Medspillerne spiller nu med mig om de 18 Kr., der var i 
Kassen; han taber og indbetaler de 18 Kr., saaledes at 
den nu var paa 36 Kr. Da dette nu er klaret erklærer jeg, 
at jeg ikke vil spille mere og stryger de 36 Kr. i Lommen; 
dermed var jeg dækket for mit tidligere Tab. Dette syn-
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tes de andre meget lidt godt om, og der faldt enkelte 
knubbede Ord, der dog ikke gik mig saa nær til Hjærtet, 
da jeg var lykkelig over at have faaet dækket mit Tab, 
som da var meget føleligt for mig. Siden spillede jeg al
drig Hasard mere. Kun Whist og L’hombre indlod jeg 
mig paa, men ogsaa dette maatte jeg opgive, da Tiden 
kom.

I Højtiden, Jul og Paaske, fik jeg gerne Lov at rejse 
hjem og var da lykkelig ved at være sammen med mine 
Kjære i en Uges Tid. Som Regel tog jeg med Toget til 
Næstved og gik derfra til Fuglebjerg eller Dallemose, hvor 
jeg saa mødte Fader og Moder, som kom kjørende mig i 
Møde, og efter Ferien kjørte de mig igen dertil. Dog skete 
det ogsaa, at jeg tog med Toget fra Slagelse og om ad 
Roskilde, men det var dyrt og tog lang Tid. En Gang 
maatte jeg overnatte i Kyse, da jeg var kommen saa sent 
paa Vej, at Klokken blev 12 Nat, da jeg naaede til Kyse, 
og da var alt Lys slukket, kun i et lille fattigt Hus var 
der Lys. Jeg gik derind og fik efter lang Tale frem og til
bage Lov at logere paa Loftet i nogle gamle Dyner mod 
at betale 64 Øre og saa fik jeg i Tilgift en Kop varm 
Kaffe om Morgenen, før jeg begav mig paa Vandring.

Jeg spadserede om Morgenen til Hindholm, hvor min 
Rroder Anders var Elev, men han var gaaet til Fuglebjerg, 
hvor jeg traf ham. Vi fulgtes saa ad til Dallemose Kro, 
hvor vi mødte Fader og Knud, der kom os kjørende i 
Møde, og Kl. 3 var vi hjemme hos Moder. Dagen efter, 
Juleaften, var vi alle 5 samlede ved Julebordet og Jule
morgen gik vi alle 5 til Kirke i Vemmelev. Om Eftermid
dagen var jeg paa Vejsgaard for at se til gamle Thomas 
Christoffersen, der laa meget syg og døde faa Dage efter. 
Anden Nytaarsdag rejste jeg atter til Marienborg.

Inspecteur Kali bad Larsen og mig om at hjælpes ad 
med at tegne et Grundrids af hele Hovedgaarden Marien
borg med alle Bygninger og disses nærmeste Omgivelser. 
Dette Arbejde glædede mig meget og jeg tog selv et Copi 
af begge de to store Kort, som jeg har endnu og ofte 
gennem de mange Aar har glædet mig over at se paa.

Paa Marienborg kom ofte fremmede Landmænd, baade 
fra Ind- og Udland for at se Gaarden og Bedriften, der 
nød fortjent Anseelse. De blev ofte i flere Dage og ofte 
blev det overdraget mig at vise omkring og forklare dem 
Arbejdernes Gang, hvilket glædede mig og var tillige ud
viklende for mig.

Alene selve Hovedgaardens Bedrift var overvældende,
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thi foruden de ea. 800 Tdr. Land Eng og permanent Gnvs- 
ning var der 8 Marker Agerjord med over 100 Tdr. Land
1 hver. Paa disse Arealer høstede vi i Aaret 1883:

822 store Herregaardslæs Hø,
2109 do. Korn,

10980 do. Roer,
41 do. Kløverfrø.

Vi havde et mægtigt Damptærskeværk, hvortil der skulde
2 Ilæggere til at betjene, men saa kunde der ogsaa gaa 
ca. 170 Tdr. Hvede igennem det paa en Dag. Vi begyndte 
Dagens Arbejde om Sommeren Kl. 4 og havde Fyraften 
Kl. 7, medens vi om Vinteren først begyndte Kl. 5 å 5^2 
med Fy raften Kl. 51/a å 6. Daglønnen var paa egen Kost 
fra 150 til 132 Øre + nogle Naturalier. •

Paa Møen var flere naturskjønne Steder og paa Marien- 
borg var Kunsten taget tilhjælp gennem tiere Aar; men 
Klinten bar jo alligevel Prisen og derude var jeg tiere 
Gange hvert Aar.

En gammel Skik, men en meget uheldig Skik var det, 
at alle Folkene i Hø- og Kornhøst hver fik 2 Snapse 
Brændevin til Mellemmaden. Dette førte med sig, at vi 
daglig efter Bedetiderne havde flere berusede eller helt »ful
de« Karle. Sagen var, at der var en Del, som ikke drak 
deres Brændevin, som saa gik i de andre, der var begjær- 
lige efter det, og saa fik de for meget, stundom saa meget, 
at de var ude af Stand til at arbejde. Saaledes var der en 
Dag en Svensker, som havde drukket alt for meget og 
derfor umuligt kunde række sit Læs Korn af. Alle Negene 
faldt ned paa Jorden for ham, og selv faldt han ned af 
Vognen flere Gange. Jeg var nødt til at have Karlen bort 
fra Kjøretøjet, da han forsinkede alle de andre Vogne, 
som han skulde følge med. Jeg kaldte ham derfor hen 
til mig og sendte en anden op paa Vognen for at række 
af. Da den fulde Karl saa det, blev han som rasende og 
trak en stor Lommekniv, som han vilde jage i mig. Jeg 
var strax klar over det farlige i Situationen og siger til 
ham: »August, skal vi ikke drikke en Taar sammen først«. 
Denne Opmærksomhed kaldte øjeblikkelig den høflige 
Svensker tilbage i den før saa rasende Mand. Han følte 
det som en stor Opmærksomhed og sagde: »Tak, Hr. For
valter«. Jeg, der aldrig havde smagt Brændevin i min 
Mund, lod som om jeg drak en stor Slurk af Dunken, 
men der kom ikke en Draabe i Munden. Svenskeren drak 
en god Taar, som han lod smage sig godt; derefter fulgtes
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vi ad ind paa Gaarden, hvor jeg satte ham til et Arbejde, 
han kunde præstere, og vi var Venner for Eftertiden.

Der blev stjaalet Masser af alle Slags paa denne (iaard, 
og det var ikke muligt at faa det forhindret, thi den gamle 
Hofjægermester Tutein havde paalagt os Funktionærer 
ikke at jage nogen af de gamle Daglejere bort fra Gaar
den. Der var en Del af disse, som bogstavelig ikke kunde 
stort andet end gaa hen paa Gaarden og hente sin Dag
løn, men dog kunde de bjærge et og andet ulovligt med 
hjem. Der var saaledes een, hvis Speciale var Mursten. 
Kammeraterne sagde, at han ved at bære en 3 å 4 Mur
sten i sin Madkurv med hjem hver Aften, havde opnaaet 
at have Sten nok til at bygge sit Hus op af nyt. En eller 
flere lagde sig især efter Korn og andre tog Oliekager, og 
undertiden fandt jeg deres Gemmesteder, men da det ene
ste Vaaben derimod var taget fra os, kunde vi intet ud
rette. En Dag efter Fyraften mødte jeg en gammel Dag
lejer ved Navn »Pejter«. Jeg saa nok han benyttede sig af 
et Skuffeskafl til Spadserestok, men tænkte, at det var et 
gammelt, kasseret Skaft. Men da jeg Dagen derefter paa 
samme Tid atter mødte Pejter opdagede jeg, at han under 
sin tilknappede Frakke havde et Skuffeblad. Jeg lod ham 
knappe op og vi betragtede i Forening det næsten nye 
Skuffeblad, der omhyggeligt var skruet fra det Skaft, som 
han Dagen før havde støttet sig til paa Vejen hjem. Efter 
at have foreholdt ham det frygtelige i det Liv, han som 
ældgammel Mand endnu førte, lod jeg ham følge med til
bage til Magasinet, hvor han havde taget Skuffen og hvor 
han daglig kastede Korn, og paalagde ham at tage Skaftet 
med næste Morgen og aflevere det til mig. Men det hjalp 
ikke, Pejter fortsatte ved Lejlighed.

Søndagen den 27. Januar var Jensen Kamp og jeg kjø- 
rende sammen til Stege, og paa Vejen hjem var vi inde 
og besøge Møller Hartmann i Nybølle, der var Broder til 
vor Husjomfru, og da vi skulde hjem, var det ble ven et 
saa forrygende Snevejr, at Himmel og Jord stod i et, som 
man siger. Da det tillige ver meget mørkt, var det umu
ligt at finde Vejen, hvor der ingen Træer var, og jeg 
maatte derfor ned paa Jorden og fandt da Hesten staaen- 
de i Vejgrøften. Jeg maatte saa lede Hesten ved Milet hele 
den, en Mil lange Vej til Marienborg. Det var fælt, men 
vi naaede dog at komme helbeholden hjem. Af min Dag
bog ser jeg, at jeg 1113 1884 har noteret: »Kjørt Snee til 
Mejeriet med 23 Spand Heste og 52 Mand. Ialt 250 Læs.« 
Det var store Tal, vi regnede med hver Dag. Den 15/3 1884
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hørte jeg første Gang i Telefon mellem Marienborg og 
Stege.

Første Aar jeg var paa Marienborg blev Sukkerfabriken 
i Stege og dens 3 Saftstationer byggede (1883). Jensen 
Kamp, der kun havde en lille Løn, vilde nu søge en af 
Pladserne som Stationsforstander; og han blev antaget og 
rejste fra sin Plads paa Marienborg 1884. Som hans 
Afløser blev antaget en Forvalter Pedersen fra Bramminge 
Hovedgaard. Han var en lille flink Mand midt i Tredi
verne, men noget tunghør. Han var slet ikke skikket til 
at omgaas den mægtige Stab af Folk, som var paa Ma
rienborg. Desuden savnede han baade Interesse, Udhol
denhed og Pligtfølelse. Han havde mest Lyst til at gaa 
rundt til Naboerne og faa sig en Passiar og en Kop Kaffe. 
Det skete derfor ret jævnligt, at Inspecteuren ikke kunde 
finde Pedersen, og jeg blev nødt til at sige, hvor han var. 
Dette havde til Følge, at Overforvalteren blev bortvist af 
Pladsen og jeg maatte saa fungere som Øverstkommande
rende over de mange Folk i dé 3 Maaneder (fra sidst i 
Juli til November) til den nye Overforvalter kunde kom
me. Dette var Toppunktet for mig. Jeg var kun lige fyldt 
21 Aar og skulde nu dirigere hele dette vældige Maskineri, 
der navnligt kulminerede i at sætte alle de Mennesker i 
Arbejde, Morgen og Middag, finde ud af, hvilke Arbejder, 
der var de mest paakrævede, og hvilke Folk, der egnede 
sig bedst til de enkelte Arbejder, og holde alt det fast i 
Hovedet og faa det rigtigt forklaret til den enkelte Arbej
der i Løbet af de faa Minutter, som dette bør tage. In- 
specteur Kali sagde til mig, at jeg kunde kalde paa ham, 
dersom det kneb. Det var overmaade elskværdigt. Men 
min Stolthed forbød mig et saadant Skridt, og det vilde 
tillige have ødelagt min Autoritet overfor de mange Folk, 
(af hvilke nogle havde været baade 30 å 40 Aar, ja, op til 
50 Aar), paa Gaarden og som jeg alle tiltalte med »Du«, 
medens de alle sagde »De« og »Herr Forvalter« til mig.

Før jeg gik ud til Folkene, havde jeg nøje overtænkt 
alle Forhold og i Løbet af 10 Minutter var Gaarden ren
set for Mennesker og enhver ved sit Arbejde. Inspecteu
ren, der sad paa sin Trappe parat til at løse mig af, kun
de med et Lettelsens Suk gaa ind paa sit Kontor overbe
vist om, at jeg var Mand for at »klare Begreberne«. Jeg 
rettede mig i Tøjet og gik stolt med min store Egespir i 
Haanden over Gaarden ior at inspicere den enkelte Arbej
der og give nærmere Forklaring. Jeg var lykkelig og glad 
for alt, hvad der her var betroet mig, og jeg gjorde min
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Flid til det yderste. Ladefoged Larsen og Mejerist Olsen 
var ogsaa rejst til Maj, og i Stedet var ankommen en 
Mejerske, Jomfru Hansen og J. Enevoldsen fra Næsgaard, 
der blev Underforvalter i min Plads. Han var stor og 
stærk og ret fornuftig, men altfor bøs og ubevægelig. Der
for kom han snart paa Kant med Folkene, der gentagen
de Gange slog Kreds om ham og drev ham hjem fra Mar
ken. Enevoldsen kom og beklagede sig til mig, men da 
det var kommen saa vidt, var det fælt vanskeligt at faa 
det rettet og trukket i Lave igen. Dog, efterhaanden gik 
det bedre, men helt godt blev det aldrig.

Søndagen den 13de Juli 1884 fik vore svenske Karle 
Besøg af en Mængde Svenskere fra Stege, som i Forening, 
efter at have drukket meget tæt, nær havde væltet hele 
Gaarden, hvorfor vi maatte skyde med skarpt for at drive 
dem fra Gaarden. Denne mærkelige »Svenskekrig« har jeg 
beskrevet i »Historisk Aarbog for Præstø Amt for Åar 
1927«, og vil derfor ikke nærmere omtale den her.

Den n/o 1884 fik vi det sidste Korn hjem, der blev ialt 
2029 store Læs. Til al mit Arbejde med Ledelsen af den 
store Arbejdsstyrke kom tillige, at den gamle Godsforvalter 
Hansen blev sindssyg i Foraaret og Sommerens Begyn
delse og maatte væk fra sin Stilling, saaledes at ogsaa en 
Del af hans Arbejde blev lagt paa mig. Jeg var glad der
for, thi jeg lærte en Del deraf og kom i Forbindelse med 
mange Mennesker.

Salget og Begnskabet over det store Teglværk havde jeg 
ogsaa. Alt dette gav mig umaadelig meget at bestille, men 
jeg naaede det hele og Inspecteuren var tilfreds med mig. 
Men der var unægtelig en stor Fare skjult i alt dette. 
Navnlig den, at jeg blev for selvbevidst og selvsikker, idet 
jeg ikke alene følte den store Magt og Myndighed, som 
var mig betroet. Men jeg glemte ogsaa, at Herligheden 
kun var af forbigaaende Art. Da vi naaede 2de November 
kom den nve Overforvalter Bag, der var en Søstersøn af 
Inspecteur Kali. Jeg maatte saa træde tilbage i min Lade
fogedplads igen.

Skjøndt Bay for faa Aar siden havde været Underforval
ter, saa varede det selvfølgelig en rum Tid før han kom 
rigtig ind i hele Bedriften. Han var jo nødt til flere Gan
ge om Dagen at spørge mig til Baads baade med det ene 
og det andet. Dette gav Anledning til, at jeg lod ham 
mærke min Overlegenhed i Viden, baade med dette og 
hint, hvorover han ganske naturligt følte sig stødt, da jeg 
jo unægteligt ikke alene var den yngste af Aar, men i
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Virkeligheden ogsaa hans Undergivne. Men han rnaatte jo 
indrømme ogsaa overfor sig selv, at jeg var langt bedre 
inde i alle Sager og Forhold end han.

Alt det gav efterhaanden Anledning til, at der opstod et 
spændt Forhold imellem os, der ikke var behageligt for 
nogen af Parterne. Jeg blev mere og mere tilbageholdende 
med Viden, og Bay blev mere og mere ærgerlig over, at 
han var nødt til at spørge mig til Raads.

I de første Dage at November kom den nye Godsforval
ter, Lind, der før havde været paa Lindersvald. Ogsaa ham 
rnaatte jeg hjælpe tilrette.

Den 14de December var jeg af Inspecteiir Kali sendt til 
Næsgaard for at formaa enten la Cour eller Tuxen til at 
holde Foredrag i Møens Landboforening om Fodrings- 
spørgsmaalet. Ved dette Besøg paa Næsgaard tilbød la Cour 
mig Pladsen der fra V/r, 1885 som Mejerist. Jeg bad om 
Henstand med Svaret i 8 Dage. Da jeg kom tilbage til 
Marienborg, meddelte jeg Kali om det Tilbud, la Cour 
havde givet mig. Kali sagde, at han gerne vilde beholde 
mig som Ladefoged et Aar til, til jeg blev Soldat. Skjønt 
jeg var tilfreds i min Stilling og glad for den Maade, In
specteuren altid behandlede mig paa, saa fandt jeg dog, at 
jeg ikke kunde enes med Bay. Den 29/i2 kom la Cour for 
at tale i Stege. Jeg var med til Mødet og om Aftenen med
delte jeg ham, at jeg modtog hans Tilbud om Pladsen 
paa Næsgaard.

Tre Dage efter rejste jeg hjem for at holde Juleferie. 
Vi var alle fem sammen Juleaften og havde en dejlig Jule
fest. Ogsaa Nytaarsaften var vi alle fem samlede og Fader 
læste op af en Bog af Davidsen om: „Det gamle Kongens 
København« og sang nogle Salmer. Den 2de Januar skulde 
jeg rejse tidlig om Morgenen og Fader, der de sidste Par 
Aar ofte havde været meget syg, var saa bevæget, da han 
tog Afsked med mig. Broder Ånders kjørte mig til Fugle
bjerg og Kl. 3l/a var jeg paa Marienborg. Jeg aftalte sam
me Åften med Inspecteuren, at min Broder Ånders skulde 
til Marienborg som Landvæsenselev.

Underforvalter Enevoldsen, der ellers skulde være Lade
foged efter mig, fik 20de Februar Tilbud fra Guvernør Aren- 
drup om at blive Forvalter paa Statens Sukkerplantager 
paa Set. Croix, som han modtog og fik Lov at forlade 
Pladsen her allerede den 4/b. Jeg blev nu atter sendt til 
Næsgaard for at forhøre, om der ikke var en af Eleverne, 
der kunde passe til Underforvalterpladsen; men det var 
der ikke. Da jeg om Aftenen skulde over Grønsund, var
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det bleven saa umaadeligt Lavvande, at Færgemanden 
ikke turde sætte mig over, hvorfor jeg maatte have 2 af 
Lodserne til at gaa over med mig.

Sidst i Marts rejste Pastor Dahlerups fra Damsholte til 
Kuglede. Dette var et Tab for mig; thi ikke alene var jeg 
kommen ofte i deres Hjem, men jeg satte ogsaa Pris paa 
at høre ham som Prædikant.

Den 10.—12. April var jeg hjemme for at overvære min 
Broder Knuds Konfirmation i Slagelse, der foretoges af 
Pastor Brønsted, som talte pænt og indtrængende til Bør
nene. Fader var meget syg af sin gamle Sygdom (Tarm
slim), som han havde ligget af siden 28de Februar. Han 
var meget sløj og længtes efter at slippe herfra og være 
sammen »med sin Fader og Moder og sin lille Pige«. Vi 
sang flere Salmer for Fader, hvilket han var saa glad for, 
men det var svært at tage Afsked med Fader Dagen efter.

Inspecteur Julius Kali havde hele Tiden i de 2 Aar, jeg 
var paa Marienhorg, været syg. Sygdommen (en Svulst 
paa Pulsaaren, der gaar fra Hjærtet til Hjærnen) blev ved 
at tage til. Lægerne her hjemme erklærede, at de intet 
kunde gjøre. I Haab om, at en tysk Læge, Esmar i Kiel, 
skulde hjælpe Kali, begav han sig paa Vej derned den 
10de Marts sammen med sin Hustru, f. Selchou Hansen, 
men de kom hjem med uforrettet Sag.

Den 19de April skulde Inspecteuren og Frue til Middag 
Kl. 5 hos Herskabet og da de gaar op ad Trappen fra den 
gamle til den nye Hovedbygning, bliver Kali pludselig me
get daarlig og sætter sig i en Stol lige overfor Trappen og 
er død paa Stedet i samme Øjeblik. Tjeneren blev sendt 
over efter mig og jeg var der i næste Øjeblik, men kunde 
ikke hjælpe de grædende Damer, da jeg kunde se, at Man
den var død med Hoved og Hænder hængende ned langs 
Kroppen. Tjeneren og jeg tog den døde Mand og bar ham 
ned i Sengen og sendte Bud efter Læge Ingerslev, som 
kom strax, men Kali var og blev død. Jeg maatte strax 
til Stege for at kjøhe Ligkiste. Næste Morgen kom Echard 
Tutein med Familie og Kali blev lagt i Kiste og sat over 
i den »blaa Stue«, hvor Gaardens Folk var tilstede og 
holdt en lille Andagt, sang nogle Salmer og den gamle 
Fru Tutein bad »Fadervor« højt. Paa Damsholte Kirke- 
gaard blev muret et Gravkammer 4 Alen i Kvadrat og 
Alen højt. Om Aftenen den 23de April blev Liget ført op 
i Kirken, men før Kisten blev ført ud fra Marienborg var 
der en lille Andagt, ved hvilken den gamle Tuteins æld
ste Søn, Godsejer Ferdinand Tutein fra Høgholt i Vend-
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syssel holdt en lille Tale, hvori han bl. a. sagde: »Den 
Mand, som her nu ligger, vil vi ikke lade forlade dette 
Hus før vi har sagt ham vor sidste oprigtige og hjærtelige 
Tak for, hvad han har været og for, hvad han har udret
tet for dette Hjem og denne Gaard. Den Plads, som Kali 
i saa mange Aar har beklædt med saa stor Fuldkommenhed 
og med en saadan Trofasthed og Kjærlighed, som om han 
var en Søn af Huset o. s. v.« Næste Dag, den 24de, var 
Begravelsen, i hvilken deltog henved 4 à 500 Mennesker.

Mærkeligt nok skulde Inspecteur Kalis Enke, Fru Au
gusta Kali, der var Datter af Forpagter Chr. Andreas Sel- 
chau Hansen paa Selsø, leve som Enke 44 Aar efter Man
dens Død, idet hun først døde 12te October 1929 efter at 
hun i August var fyldt 80 Aar.

I de følgende Dage havde jeg travlt med at ordne alle 
Regnskaber til Aflevering inden min Afrejse 1ste Maj. Des
uden var jeg om Aftenen rundt for at tage Afsked med 
alle, som jeg var kommen i Berøring med; bl. a. ogsaa 
den gamle Fru Anna Tutein, der var overmaade flink 
imod mig. Hun blev saa forbavset over, at jeg skulde rej
se; det anede hun intet om. Og Jensen Kamp fik jeg sagt 
Farvel til. Han kom, netop som jeg rejste, for at overtage 
Godsinspecteur-Stillingen efter den Afdøde, Kali.

Den 30te April tog jeg fra Marienborg og blev kjørt til 
Grønsund Færgegaard og blev strax sat over af Færge
mand Prehn.

Det var egentlig baade med Sorg og Vemod, jeg forlod 
Marienborg, hvor jeg havde modtaget saa meget godt og 
hvor jeg var bleven udviklet til Mand og nydt saa megen 
Opmærksomhed og Glæde samt vundet mange gode Venner.

Da Godsinspecteur Kali døde før jeg forlod Marienborg, 
fik jeg ingen Anbefaling af ham. Derimod fik jeg henved 
to Aar senere nedenstaaende af hans Efterfølger, der jo 
forud var Overforvalter under Kali:

»Herr F. Hjort, som for Tiden er Mejerist paa Næs- 
gaard, har i 2 Aar (fra 1ste Maj 1883 til 1ste Maj 1885) 
været Underforvalter her paa Gaarden. Han er et særdeles 
flinkt og dygtigt Menneske, som i et og alt her har udført 
sin Gjærning til min fulde Tilfredshed, og vilde det være 
mig kjært om jeg atter kunde komme til at arbejde sam
men med ham. — Han er nøjagtig og punktlig og har et 
godt Overblik over de forskjellige Arbejder samt fører et 
smukt Regnskab, hvorfor jeg kan anbefale ham paa det 
bedste til enhver, som ønsker en paalidelig og dygtig 
Mand i sin Tjeneste.

Marienborg pr. Stege, 15de Januar 1887.
N. K. Jensen Kamp, Inspecteur.«
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PAA NÆSGAARD 
2den Gang.

Skjønt jeg som Lærling paa Næsgaard ogsaa havde lært 
Mejerivæsen, saa var dette dog ikke i et saadant Maal, at 
jeg kunde forestaa Stillingen der som Mejerist. Det var 
nødvendigt, at jeg fik nogen supplerende Uddannelse og 
saadan fik jeg da ogsaa paa Marienborg, saasnart jeg kunde 
finde nogle Øjeblikke som jeg kunde anvende i Mejeriet. 
Jeg var saaledes ret godt forberedt til Pladsen, da jeg over
tog den efter min Næsgaards-Kammerat i 2 Aar, P. Peder
sen fra Gedesby, der døde for faa Aar siden som Bestyrer 
af Sauntsøgaard ved Nakskov.

Paa Næsgaard var ca. 100 Malkekøer og Mejeriet blev 
den Gang dreven ved Dampkraft og Centrifuge. Jeg havde 
altid 1 å 2 af Lærlingene til Hjælp foruden 4 Piger. Hele 
Besætningen af Kvæg og Svin sorterede under mit Tilsyn 
og min Ledelse.

Jeg kan ikke sige, at jeg satte Pris paa denne specielle 
Gjærning, som jeg her fik med at gøre; jeg havde en Fø
lelse af, at det var et Skridt tilbage i Sammenligning med 
min store Stilling paa Marienborg. Men paa den anden 
Side var det paa den Tid, da bele Mejeri væsenet her hjem
me var i en stadig og stærk Udvikling af væsentlig Betyd
ning for en moderne Landmand ogsaa at være fuldt for
trolig med alt, hvad der vedrørte Mejerivæsenet. Dette 
maa man vel erindre; ogsaa for tilfulde at kunne forstaa, 
at jeg tog denne Plads. Alen til alt dette kom, at jeg satte 
saa overordentlig stor Pris paa hele den store Institution
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som udgjorde den Classenske Agerbrugsskole paa Næs
gaard, og ikke mindst paa de rare Mennesker, jeg dér 
kom i Forbindelse med. Endvidere var Næsgaard jo et 
Sted, der nød mere end almindelig Agtelse og Anseelse 
overalt i vort Land. Endelig var der kun et Aar til jeg 
skulde være Soldat. Alt dette tilsammen bidrog hver sin 
Del til, at jeg tog Plads som Mejerist paa Næsgaard.

Arealet, som drives under Næsgaard, var alt i alt ca. 
600 Tdr. Land, heri indbefattet et stort inddæmmet Areal 
paa ca. 100 Tdr. Land (»Noret«). Men, hvor godt jeg end 
havde det paa Næsgaard, længtes jeg dog stadig efter Ma
rienborg. En af de allerførste Dage blev det mig umuligt 
at faa Smør; Fløden skummede og stod snart op over 
Kjærnelaaget. Nu var gode Raad dyre, jeg maatte standse 
Kjærnen, da det hele blev til det bare Skum. Jeg delte nu 
Flødebeholdningen og kjærnede det af 2 Gange, saa fik 
jeg dog Smør, men det blev meget daarligt Smør, det var 
baade lindt og fedtet.

Nogle af mine bedste Minder fra dette Næsgaardsophold 
knytter sig til mit Samliv med Forvalter P. Larsen, der 
var Broder til Ladefoged Elins Larsen, som jeg 1ste Aar 
var sammen med paa Marienborg, de var Sønner af Pro
prietair Erik Larsen, Tjørneby Hedegaard nord for Nak
skov. Forvalter Larsen og jeg havde fælles Værelser, Sove
kammer og Dagligstue, og dér førte vi mange alvorlige 
Samtaler. Larsen havde været forlovet med en Præstedat
ter, en Frøken Friis fra sin Hjemegn, men hun havde 
gjort det forbi med Larsen, fordi hun havde funden en 
anden Mand som hun syntes bedre om. Dette tog Larsen 
sig meget nær; jeg hørte ham ofte liggende og græde og 
bedende om Aftenen, naar vi var kommen i Seng. Jeg 
vilde gerne trøste, men havde ondt ved at finde de rette 
Ord. Vi to tilligemed Andenlærer Andersen stod i nær 
Kontakt med hinanden. Vi var altid sammen i vor Fritid, 
hvad enten det nu var i Hjemmet, i Have, Skov eller ved 
Stranden. Ogsaa med Gartner Hansen førte vi venskabelig 
Omgang.

Jeg vedligeholdt en stadig og livlig Forbindelse med Ma
rienborg, dels ved Korrespondance med min Broder Anders, 
dels ved Inspecteur Jensen Kamp, Forvalter Bay o. s. v., 
ligesom jeg ofte aflagde Besøg derovre, og de der til Gen
gæld ogsaa paa Næsgaard.

Vi fik indhøstet 2de September og fik ialt 1014 Læs 
Korn; fire Dage senere havde vi det fine og store Høst
gilde, hvortil der som sædvanligt var indbudt en Mængde



76

pæne Damer, bl. a. fire af Dr. Hostrups Døtre, tre af Pa
stor Glahns og tre af Skovridder Rosenstands Døtre, for
uden mange andre. Dansen blev aabnet af Forstander 
la Gour med en af Daglejernes Koner, og vi andre Funk
tionærer og Lærlinge fulgte strax efter. Ved Middagsbordet 
var min Dame en af Frøknerne Rostrup og jeg dansede 
selvfølgelig første Dans med hende foruden flere andre 
senere. Af min Dagbog ser jeg, at jeg havde Rørelser om 
Hjærtet og blev drillet dermed af Lærer Andersen. Det 
har dog aabenbart ikke gaaet særligt dybt, da jeg nu ikke 
erindrer det mindste derom. Ved Bordet udbragte jeg en 
Skaal for den gamle og meget ansete Dyrlæge og Forfat
ter H. Jensen, der ogsaa tillige var Lærer ved Skolen i 
Husdyrsygdomme og praktiserende Dyrlæge i Stubbe- 
kjøbing.

Efter Høsten fik jeg en sjælden Elev, nemlig en Ny-Zee- 
lænder, en Sønnesøn af Biskop Monrad, ved Navn Ditlev 
Monrad, en ung Mand paa 19 Aar, høj og meget kraftig 
og usædvanlig villig og flink. Han skulde lære baade prak
tisk og theoretisk Mejeri. Jeg havde megen Glæde af dette 
flinke unge Menneske, som jeg ofte var sammen med paa 
kortere og længere Udflugter, bl. a. til Marienborg, hvor 
han besøgte sin Sted-Bedstemoders Moder, Fru Tutein. 
Den gamle Hofjægermester P. A. Tutein var død kort før.

Den 19de September var jeg med en Del andre fra Næs- 
gaard til Høstgilde hos Skovridder Hosenstand paa Korsé- 
litze, hvor der var en Mængde Mennesker (ca. 150). Jeg 
havde en Dame til Bords, som var Kammerjomfru hos 
en 'Gehejmeraadinde Scheel, der var i Besøg paa Gorsélitze 
hos gamle Glassens. Vi kjørte først hjem Kl. 5l/s om Mor
genen, saaledes at jeg strax maatte ned i Mejeriet og sætte 
Kærnen i Gang. Først op ad Dagen fik jeg et Par Timers 
Søvn.

Hen i October Maaned, da Smørpriserne faldt, fik jeg 
Vrøvl med Smørrets Kvalitet. Grosserer Noark og jeg 
maatte have fat i Mejerikonsulent Lindhardt for at hjælpe 
mig ud af, hvad der var i Vejen. Vi kom til det Resultat, 
at vi skulde syre bløden stærkere og saa tage ny Syre 
hver Dag og saa opvarme Fløden stærkere (op til 16°), 
saaledes at den før Kjærningen var helt koaguleret gennem 
hele Massen. Af de ca. 100 Malkekøer fik vi gennemsnitlig 
5613 Pund Mælk i det forløbne Aar, hvilket var det høje
ste, der endnu er naaet paa Næsgaard.

Foruden Malkekvæget havde vi ca. 80 Stk. tilsammen 
af Ungkvæg og Fedekvæg. Vi havde en mægtig stor Kort-
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hornstyr, der vejede 2200 Pund levende. Den blev syg og 
lik Vandsot og Dyrlægen tappede 160 Potter = 320 Pund 
Vand ud af Dyret, der udmattede den i en uhyggelig Grad.

Min Plads som Mejerist og Fodermester var meget tvun
gen, da der ikke fandtes et eneste Menneske, som kunde 
løse mig af, da aldeles ingen forstod at kunne udføre de 
forskellige Arbejder ved Kærne og Centrifuge samt Smør
rets Behandling. Alt dette foregik om Morgenen og For
middagen; derimod kunde jeg nok tage mig Frihed om 
Eftermiddagen. Jeg kunde vanskeligt komme i Kirke end 
mindre deltage i Morgenandagten. Derimod var jeg ofte 
ude om Eftermiddagen og Aftenen. Sammen med Forval
ter Petersen, Lærer Andersen, Frøken Hejberg, Jomfru og 
Gartner o. a. var jeg ofte ude at se mig om. En rar Tur 
erindrer jeg. Vi var hos en gammel Næsgaardselev, Rein
holdt Bjerregaard i Sønder Alslev og hos hans Broder, Chr. 
Bjerregaard i Elkenør samt dennes Nabo, Rasmus Hansen, 
hvis Jorder stødte op til det nordlige Punkt af Botøfang. 
Her saa jeg de bedste Malkebesætninger, jeg nogensinde 
har set og gjorde mig bekjendt med deres sjældne, gode 
og fuldkomne Driftsmaader af hele Landbrugsbedriften.

Imedens jeg var her paa Næsgaard i denne Omgang, ind
traf den gamle Hædersmand, Hs. Excellence, Gehejmekon- 
ferentsraad P. H. Classens Dødsfald 22/2 1886, over 82 Aar 
gammel. Han var født i Paris 19/i 1804 som Søn af Gene
ralkonsul Michael Classen.

Jeg havde den Glæde her ofte at kunne besøge eller 
modtage Besøg af min Broder Anders, der var paa Marien
borg, hvor han var glad for at være og hvor han endog 
blev tilbudt Underforvalterpladsen, som han dog ikke 
modtog.

Kort før Jul var Forstander la Cour en Dag i Nykjø- 
bing til Møde i det landøkonomiske Selskab og Jens Kusk 
var som altid kjørende for ham den lange Vej. Jens havde 
indehaft Pladsen i mange Aar ogsaa i den forrige Forstan
ders Tid. Om Morgenen efter fortalte Jens Kusk mig, 
hvorledes det var gaaet ham den foregaaende Nat paa Vejen 
fra Nykjøbing til Næsgaard. Mødet og den efterfølgende 
Fællesspisning var trukket meget længe ud, ogsaa længere 
end la Cour havde beregnet og tilsagt Jens Kusk til at 
holde for Døren med Vognen. Efter meget lang Ventetid 
kom endelig Forstanderen, der strax satte sig ind i Vog
nen, idet han raabte: »Kør saa til, Jens«, der svarede: »Ja
vel, Hr. Forstander«, og Vognen satte sig strax i Bevægel
se mod Næsgaard. Som sædvanlig begyndte la Cour strax
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at blunde, hvad de halvgamle Hestes Luntetrav stærkt ind
bød til og der var jo ogsaa over 3 Mil, der tog mindst 3 
Timer, før man var paa Næsgaard. Forstanderen var snart 
i fast Søvn og snorkede lydeligt. Dette tillige med Vognens 
sagte Rullen hen ad den jævne og stille Landevej var be
døvende for Jens Kusk endog i den Grad, at ogsaa han 
blev overvældet af Træthed og faldt i en dyb Søvn, hvor
ved Tømmen faldt slapt ned paa Hestens Ryg og saa vid
ste Dyrene, hvorledes det hele nu forholdt sig. Derfor vil 
heller ingen kunne fortænke Hestene i, at de nu grundede 
over om en saa heldig Situation dog ikke burde udnyttes, 
saaledes, at ogsaa Hestene kunde faa nogen Fordel deraf. 
Det var jo en lang og drøj Tur forinden de kunde naa 
Næsgaard og Grønsund. Dyrene synes, at det vilde være i 
deres Interesse om de i den sene Nat kunne nøjes med 
at trave den halve Vej, og da de kendte Vejen ned til 
Corselilze, hvor de saa ofte havde været og bleven behand
let saa godt. De blev derfor snart enige om at dreje ned 
af den lange Allé til Corsélitze og styrede >af sig selv hen 
for den høje Trappe op til Gehejmekonferentsraad Clas- 
sens Dør, hvor de pludselig holdt stille. Men i samme Øje
blik Vognen holder, saa vaagner la Cour uden at være klar 
over Situationen og raaher derfor til Kusken, der endnu 
sov: »Hvor er vi Jens?« Nu vaagnede denne og svarer, 
idet han strax var orienteret: »Paa Corsélitze, Herr For
stander!« »Saa har du sovet, Jens«, siger la C,our, og da 
Jens jo ikke godt kunde nægte dette, svarer han resolut: 
»Javel, Herr Forstander, det skal ikke ske mere.« For
standeren fandt sig roligt i det uundgaaelige og siger: 
»Vend nu om Jens og pas paa, at du ikke falder i Søvn 
igen«. Efter to Timers Forløb holdt Vognen ved Næs- 
gaards Hovedtrappe under den gamle General Gassens 
Ruste, der her holder en evig Vagt paa Næsgaard og sku
ende ud over sin herlige Klenodie.

Efter at have hørt-denne gemytlige Fortælling af den 
gamle tro Kusk, begyndte jeg at kunne forstaa, hvorledes 
Forstanderen kunde udholde at give Møde i Stalden hver 
eneste Morgen Kl. 5 å 6, hvor sent han end kom hjem 
om Natten. Sagen var, at de mange offentlige Møder, som 
la Cour deltog i nødvendiggjorde, at han maatte komme 
sent i Seng, navnlig ogsaa især fordi Næsgaard ligger saa 
langt fra alle Mødestederne, og det tog lang Tid at befare 
de lange Afstande.

Det var i det hele fast utroligt, hvilket stort Arbejde, 
Forstander la Cour kunde præstere, haade ude og hjem-
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me. Det var en stor Lykke for Agerbrugsskolen at have 
en saa betydelig Mand til Leder. Han kastede Glans over 
Skolen viden om, ja, han plantede den dybt i det danske 
f olks Hjærte. Dette ret enestaaende Renomé, som hviler 
over Næsgaard, nød vi Funktionærer og Lærlinge ogsaa 
godt af ude omkring mellem andre Mennesker, som »saa 
op« til alt, hvad der kom derfra eller blot havde Tilknyt
ning dertil.

Den tidligere Forstander, Fangel, var vel en usædvanlig 
dygtig og praktisk Landmand og Leder af den store Be
drift, men la Cour var tillige solidt, theoretisk uddannet 
og ualmindelig vel forberedt til at optage netop denne 
(ijærning, som fordredes af Forstanderen paa denne Skole. 
Endvidere var la Cour, som faa, eller ingen anden, fuldt 
fortrolig med alle de Fordringer, som stilledes til det nye 
Landbrugs Udøvere. Han var sjældent godt skikket til at 
omgaaes de mange unge Mennesker og forstod paa for
underlig fast Maade at lære fra sig, og kunde faa Lærlin
gene til at præstere baade meget og godt Arbejde tillige
med, at ban forstod at indprente dem Meningen med, at 
det hele skulde gaa netop, som han sagde, for at være 
det rette.

Her bør jeg maaske ogsaa meddele, hvorledes det gik 
til, at Albert la Cour blev Forstander paa Næsgaard. Gart
ner Hansen, der arbejdede i Haven bag et Buskads, kom 
ufrivilligt og uset til at overvære Begivenheden, og han 
har meddelt mig, hvad han hørte og saa.

Den administrerende Directeur for det Classenskc Fidei- 
commis, Hr. Excellence, Kammerherre og Gehejmeraad 
P. H. Classen, fulgte ret godt med i Landbrugets Udvik
ling og var fuldt klar over, at den i 1877 afgaaede For
stander Fangel, der havde ledet Driften paa Næsgaard i 
over 50 Aar, havde savnet theoretisk Indsigt i Landbruget. 
Derfor søgte Gehejmeraaden nu en Mand, som besad de 
nødvendige theoretiske og praktiske Kvalifikationer. En 
saadan Mand havde den landskendte Etatsraad E. Tesdorpf 
til Ourupgaard m. v. paa Haanden i sin Bestyrer paa 
Sæddinggaard ved Rødby, nemlig Avlsforvalter og Land- 
brugscandidat A. la Cour, der i 10 Aar havde ledet Drif
ten af denne Gaard for Tesdorpf og forud i 4 Aar været 
Forvalter paa Ourupgaard.

Efter forudgaaet Aftale mødte Tesdorpf i Foraaret 1877 
med A. la Cour paa Næsgaard for at præsentere ham for 
Classen. Alt paa Agerbrugsskolen, baade inde og ude, blev 
efterset og drøftet og efter Middagen fik la Cour Lov at
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rejse tilbage til Sæddingegaard, medens Tesdorpf blev hos 
Classen for at drøfte Spørgsmaalet »A. la Cour« videre. 
De to Gehejmeraader, der hver for sig var betydelige 
Mennesker, men saa umaadelige forskjellige: Classen var 
den fine og fuldendte Hofmand, medens Tesdorpf var 
Danmarks største, betydeligste og mest ansete Landmand.

Disse to gode Mænd gik nu efter Middagen en Tur i 
Næsgaards Have for i Fred at drøfte Sagen videre. Plud
selig standser de to Gehejmeraader i ivrig Disput lige ud 
for min Hjemmelsmand, som de ikke bemærkede. Classen 
lægger sin ene Haand paa Tesdorpfs Skulder og siger: 
»Der er noget ved la Cours Blik, jeg ikke syntes om; thi 
jeg kan ikke gennemskue ham til Bunds, skjønt Øjet dog 
er Sjælens Rude«. Hertil svarede Tesdorpf: »la Cour er en 
usædvanlig god Mand, han er som skabt for denne For
standerplads, og han er tillige et sjældent godt Menneske, 
som jeg af Erfaring tør garantere for i et og alt«. Der
med gav Classen Tesdorpf sin Haand, idet han sagde: 
»Saa er Herr la Cour antaget som Forstander for den 
Classenske Agerbrugsskole fra nu af«.

Dermed var Sagen i Orden og de to betydelige danske 
Mænd gik ind paa Næsgaard.

Et lykkeligt Valg var sket til Gavn og Velsignelse for 
mange Mennesker og til Ære for den gode, gamle Skole.

Den 17de September 1885 skulde jeg give Møde paa 
Session i Korsør, idet jeg aldrig havde flyttet mine Papirer 
derfra. Jeg maatte skynde mig meget, da jeg ikke kunde 
være borte fra Mejeriet ret længe. Jeg rejste meget tidligt 
fra Næsgaard, men kom dog en Vs Time for sent til Ses
sionen, der var Kl. 9, men der var dog ingen, der sagde 
noget. Jeg kom strax ind og blev af de tilstedeværende 
Herrer rost for min harmoniske og stærke Legemsbyg
ning og blev tillige erklæret for »fejlfri«. Jeg var GO1/^ 
Tomme høj og trak Nr. 1814 og blev udtaget til Gardist 
som eneste Mand ved hele Sessionen i Korsør. Jeg og min 
yngste Broder Knud, der kjørte for mig, tog strax hjem 
og fortalte, hvorledes det var gaaet. Fader var meget glad 
over Resultatet og jeg selv ikke mindre. Fader var syg og 
sengeliggende af en Sygdom, som i flere Aar havde plaget 
ham i stedste stærkere Grad og bestod i svære Opkastnin
ger, der stundom varede i flere Døgn i Træk. Fader mente 
selv, at det var en Leversygdom, som han havde arvet 
efter sin Moder og Morfader, der begge døde tidligt; den 
første i 49te Aar og den sidste i sit 38te Aar. Fader mente, 
at de begge døde af Kræft i Leveren. Denne langvarige
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Sygdom lagde et Tryk over os alle, der ikke undlod at 
virke tyngende paa vort Sind. Allerede den følgende Nat 
Kl. 2 var jeg igen paa Næsgaard og kunde kjærne om 
Morgenen.

I de sidste Par Aar havde jeg af og til forsøgt mig med 
at skrive smaa Artikler om landøkonomiske Spørgsmaal, 
særlig til Landmandsblade; og nu i denne Vinter, medens 
jeg var paa Næsgaard, skrev jeg noget om Kvægets Fodring 
og om Kalveopdræt til en Bog, som Dyrlæge H. Jensen i 
Stubbekjøbing udgav. Han var jo Lærer i Husdyrenes 
Sygdomme paa Skolen tilligemed, at han var Dyrlæge paa 
Gaarden og derfor kom han jo til Næsgaard et Par Gange 
om Ugen, hvorved jeg fik en Del med ham at gjøre. Jeg 
glædede mig over dette Skriveri, der bidrog til at udvikle 
mig, men var selvfølgelig uden Betydning for andre Men
nesker. I Julen kunde jeg naturligvis ikke komme hjem. 
Den tvungne Stilling i Mejeriet hindrede mig deri, men 
jeg fik rare Breve haade fra Fader og hans Søster, som 
meget glædede mig.

Skjønt jeg var udtaget til Gardist, var jeg dog i Tvivl 
om, hvorvidt jeg kom til den Vaabenart, fordi jeg havde 
trukket saa højt et Nummer, nemlig 1814, og ved Garden 
indkaldes kun 250 Mand hvert Aar. Endelig den 20de Ja
nuar 1886 fik jeg da ogsaa Underretning om, at jeg var 
oversat til Infanteriet og at jeg vilde blive indkaldt den 
31te Marts til 4de Bataillon, der laa paa Sølvgadens Kasser
ne i Kjøbenhavn.

Den 22de Februar 1886 døde den gamle Hædersmand, 
Gehejmeraad H. P. Classen i sit 82. Aar. De gamle Næs- 
gaardslærlinge gav en Sølvkrans til hans Baare. Det var 
jo ham, der havde sat Skolen i Gang, og han havde med 
kjærlig Faderlighed taget sig af alle Lærlingene. Endnu 
ved Kvartalsexamen i November 1885 var han tilstede og 
fulgte med Examinationen hele Dagen. Navnlig ved Ele
vernes Afgang fra Skolen var det ham meget magtpaalig- 
gende og en Hjærtesag at formane de unge Mennesker til 
senere i Livet, hvor de kom hen, da skulde de altid huske 
at stille sig saaledes, at de gjorde Næsgaard Ære, ligesom 
han bad dem alle om at holde fast ved deres christne 
Børnelærdom i Tro og Haab, saa vilde det altid gaa dem 
godt i Livet. Dette sagde den gamle Mand meget indtræn
gende, idet han lagde sin Haand paa de unges Skulder og 
gav hver enkelt Haanden til Afsked. Han var en god 
Mand.

Til min Efterfølger som Mejerist og Fodermester blev
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antaget en Nicolaj I'rederik Severin Grundtvig, der var Søn 
af en Apoteker Grundtvig i Lille Hammer i Norge. Han 
var en Slægtning af vor bekjendte Salmedigter. Den nye 
Mejerist ankom allerede omkring 1ste Marts for at jeg 
kunde sætte ham grundig ind i hele Driften, før jeg rejste.

Den 26de Marts rejste jeg fra Næsgaard til mit Hjem. 
Faa Dage efter min Ankomst her fik jeg et nyt Pas ud
leveret af Sognefogden, der lød paa, at jeg først skulde 
give Møde den 15de April, fordi den strænge Vinter med 
Frost og Sne stadig blev liggende. Jeg opholdt mig nu i 
disse 16 å 18 Dage i mit Hjem og hjalp til med Driften, 
besøgte gode Venner og Slægtninge, samt talte med Mo
der og Fader, der stadig laa syg og led af Opkastninger, 
men havde dog ingen Smerter, men var umaadelig mat, 
fordi han ingen Mad kunde beholde i sig. Fader var dog 
ret livlig og interessant at tale med. Han sov ogsaa godt 
om Natten.

Den 15de April 1886 rejste jeg til Kjøbenhavn for at 
melde mig til Krigstjenesten.

Efter min Tjeneste paa Næsgaard gav Forstanderen mig 
nedenstaaende Anbefaling:

»F. Hjort har været Mejerist og Fodermester her paa 
Gaarden fra 1ste Maj 1885 til 1ste Maj 1886 efter at han 
i sin Tid har været Lærling her i 2 Aar. Han passede sin 
Gjerning med Iver og Omsigt, saa at jeg gjerne giver ham 
min hedste Anbefaling.

Den Glassenske Agerbrugsskole paa Næsgaard, 
den 26de August 188G.

A. la Gour, 
Forstander.«
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Frederik Hjort 1886.

SOLDAT
Som nævnt blev jeg paa 

Sessionen udtaget til Gardist, 
men blev paa Grund af mit 
høje Nummer 1814 oversat 
til Infanteriet. Da jeg meld
te mig den 15de April 1886 
paa Sølvgadens Kasserne ved 
4de Regiment, blev jeg til
delt 4de Bataillons 4de Kom
pagni og fik Nummer 426.
Jeg blev Nummer 2 i 1ste 
Geled i Kompagniet; men 
da Nummer 1 var syg, da 
han meldte sig, kom han 
samme Dag paa Sygehuset, 
og je8 rykkede derfor strax 
op som Fløjmand for hele 
Kompagniet.

Her traf jeg Sergent Emil 
Kornbæk, som var Søn af 
min gamle Lærer i Vemme- 
lev; han var en dannet og 
usædvanlig pæn og dygtig
Underofficer, der tog omhyggeligt og pænt imod mig og 
han var retfærdig over for os alle i Kompagniet. Stabs- 
sergenten, H. Lindqvist, var en lille fix og strix Mand, der 
nok kunde baade »bide« og »snærte«. Secondtleujtnanten 
hed Castonier, var ganske ung og »nybagt« og saaledes 
den Gang uden videre Betydning, men er senere bleven 
en anset Officer. Vi havde to Premierleujtnanter, af hvilke 
vi fik mest at gjøre med den yngste, der hed Jacoby, der 
var en pæn og dygtig Officer. Den ældre hed Jensen, han 
var en høj, svær og usympatetisk Mand, som ofte var syg, 
vist af en kedelig Sygdom. Vi var ret fornøjede med, at 
vi ikke saa noget videre til ham, men vi hørte saa meget 
mere om hans Svaghed gennem Oppasserne. Kompagni
chefen var en Kaptain Monberg. Han var en høj, stolt og 
usædvanlig smuk og begavet Mand, der var meget stræng 
og fordringsfuld overfor alle i Kompagniet. Han havde 
været ansat i Generalstaben og var nylig bleven ansat som 
Chef ved Kompagniet. Bataillonschefen, Oberst Berregaard, 
var en gammel, noget krumbøjet Mand, der var nær ved 
at falde for Aldersgrænsen. Han var baade en godsindet 
og godhjærtet Mand over for baade Mandskab og Befa-
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lingsmænd. Der udkom i det Aar just en Forordning om, 
at Bataillonscheferne skulde være »beredne«, og det kneb 
for den gamle Mand at lære den Kunst at ride til Fuld
kommenhed. Derfor ikke saa underligt, at han tog sig 
mindre godt ud til Hest. Det skete endogsaa en Gang 
under Bataillonens Øvelse, at hans Hest blev sky og gjor
de nogle Krumspring, saa den gamle Oberst blev Græs
rytter, hvilket jo ikke var saa heldigt. Naturligvis morede 
Mandskabet sig over den Kalamitet og Befalingsmændene 
saa i Stilhed til hinanden.

Vort Kompagni var indlogeret i Sølvfløjen paa 4. Sal, 
og vi var en 15 å 16 Mand paa det Værelse, hvor jeg laa 
og da jeg var Fløjmand, havde jeg den første Seng lige 
indenfor Døren, hvilket var højst ubehageligt, da jeg al 
Tid var udsat for at blive overrumplet af de Visiterende, 
fordi jeg aldrig kunde faa Tid til at ordne Sagerne, saale- 
des som de andre før Eftersynet. Dette kom mig flere 
Gange dyrt at staa. Underkorporalen, Ralff, laa paa vort 
Værelse og var en elskværdig og pæn ung Mand, der vilde 
os det hedste og klarede ofte en vanskelig Situation lem
peligt for os.

Samme Dag, vi meldte os, fik vi strax udleveret vort 
Militærtøj, men ingen Vaaben; det skulde vi jo først lære 
at bruge. Vi fik saa fri til at gaa i Byen med vort civile 
Tøj for at faa det opbevaret. Vi benyttede saa Lejligheden 
til at gaa rundt i Byen og se os om. Jeg traf senere en 
af mine Skolekammerater fra Vemmelev, nemlig Gaardejer 
Peer Christensens Johannes. Han var gaaet vild i den store 
By og det var ham ikke muligt at finde Kassernen igen; 
derfor blev han nødt til at leje et Bybud til at lodse sig 
ud dertil. Dette morede Kammeraterne sig meget over; 
jeg indrømmer, at jeg ogsaa maatte le af den Historie. 
Anden Dags Morgen blev jeg alene kommanderet ud i 
Kastellet for at hjælpe til med at hente Brød til Kompag
niet. Vi skulde jo huve Mad. Paa min Gang derud om 
langs Volden, møder jeg en Officer, der kommer hen og 
standser mig, idet han siger: »Hør, Soldat, naar De kom
mer tilbage til Kassernen, skal De sige fra mig (han næv
nede sit Navn, som jeg i Befippelse strax glemte), til hvil
ken Befalingsmand af Deres Kompagni, De møder, at han 
strax skal sørge for, at De faar udleveret et Par andre 
Benklæder, som der passer Dem. Det er jo en Skandale 
for Hæren, at sende Dem i Byen med de Barnebuxer 
paa«. Benklæderne naaede kun lige neden for Knæene. 
Jeg afgav denne Ordre til Underkorporalen, og han fulgte
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strax med mig over til Vaabenmesteren, en stor tyk, for
drukken, ældre Underofficer, Kømier, en rigtig Bulderbasse 
af den gamle Skole, der næsten altid var konfus i højere 
Befalingsmænds Nærværelse og godhjærtet, men bøs og 
broutende overfor de Menige. Han protesterede og erklæ
rede, at jeg havde faaet det Nummer Buxer, som passede 
til min Højde, men han maatte dog indrømme, at Facta 
sagde noget andet, hvilket ærgrede ham i den Grad, at 
han kastede mig et Par helt nye Buxer lige i Hovedet. 
Jeg tog Buxerne paa lige paa Stedet og overrakte ham 
mine korte Børnebuxer i Stedet.

Som Soldat traf jeg efterhaanden flere unge Mennesker, 
som jeg kendte, navnlig fra Næsgaard, og vi var ofte ude 
sammen for at se noget af alt det store, Hovedstaden 
havde at byde paa og det glædede vi os over.

Hele Tiden, saalænge Skoletjenesten varede, i de første 
sex Uger var vi fra Morgen til Aften under Kammando 
enten i Kassernegaarden eller paa Fælleden til forbereden
de Øvelser eller ogsaa i Gothersgadens Exercerhus til Gym
nastik og Bajonetfægtning o. s. v. Alt dette interesserede 
mig ikke, skjønt jeg var øvet deri baade paa Højskolen 
og paa Næsgaard. Senere da vi fik Øvelser i Skarpskyd
ning og kom til at deltage i de store militære Terræn- 
øvelser, fik jeg mere Lyst til Soldatertjenesten. Men det 
varede ikke længe før jeg blev udtaget til Ordonnans, dels 
ved Kompagniet og dels ved Bataillonen; en Bestilling, 
jeg var glad for. Dels var det en Ære at blive foretrukket 
til denne Plads og dels glædede det mig paa den Maade at 
komme nærmere i Forbindelse, ikke alene med de øverste 
Befalingsmænd ved Bataillonen og deres Familier, men 
ogsaa derved, at jeg som Ordonnans kom i de mange of
fentlige Kontorer i Ministerierne og Kommunen og dér 
fik Lejlighed til at se baade, hvor de var og hvorledes alt 
gik til paa disse Steder. Alt dette vakte en levende In
teresse hos mig. I min Fritid, om Eftermiddagen og Afte
nen samt om Søndagen besøgte jeg Venner og Kendinge, 
navnlig Slægtninge. Af disse sidste var det navnlig min 
Faders Søster, Sophie Hjort, der boede ude i Bosenvæn- 
gets Allé, som jeg mest besøgte. Der fik jeg god Mad og 
blev venligt modtaget altid. Jeg kunde læse og skrive eller 
arbejde i Tantes Have, som jeg selv vilde. Ofte tog hun 
mig med i det kgl. Theater og betalte alt for mig. Jeg 
kom ogsaa med baade til hendes Selskaber og hos de Fa
milier, hun omgikkes. Blandt disse vil jeg nævne en fhv. 
Proprietair Lund, der i sin Tid havde ejet Sophienborg
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ved Hillerød, hvis tre Sønner var Læger og den fjerde 
ejede Møllemosegaard ved Lillerød St. Endvidere kom vi 
til tiere Familier »Grove«, som vi var lidt beslægtet med 
gennem Faders Tante Hanne. Der var ogsaa en Baron 
Dirckinck Holmfeldt, hvis Kone var en Grove. De boede i 
Rosenvænget, han var en underlig »sær Snegl«, havde lidt 
Anlæg for Maling af Landskaber, men tog sig ellers intet 
for. Endelig nævner jeg ogsaa en Grosserer Giøricke, som 
det var gaaet tilbage for og som nu vist nok levede af 
andre, navnlig af Kaffehandler (lamels Godhed. Han var 
gift med en Frøken Wesseltoft, Datter af en Major, der 
var hæderligt bekjendt fra Krigen 1848, idet han førte sit 
Regiment af Holstenere nord paa og sluttede sig til den 
danske Armé, medens alle de andre Holstenere sluttede 
sig til Oprørerne. Paa sine gamle Dage levede Major Wes
seltoft i min Bedstefaders Hus paa Hjørnet af Naboløs og 
GI. Strand. Derfra stammer de to Familiers Venskab.

Jeg kom ogsaa i Huset hos daværende Arkivsekretair 
Gerhard Grove, der støttede mine historiske Interesser, 
hvilket ogsaa var Tilfældet med Raadhusarkivar Oluf Niel
sen, i hvis Hjem jeg ogsaa kom og som var mig en gan
ske udmærket Vejleder i Arkivernes indre Labyrinter, og 
han forstod at give mig »Blod paa Tanden« i de Sager. 
Min Forbindelse med Dr. O. Nielsen havde ogsaa en an
den Aarsag. Han kom nemlig meget ofte i en af mine 
Slægtninges Hus, hvor han paa en Maade havde været 
Plejesøn i sine unge Dage. Det var hos min Grandonkel, 
Grosserer Chr. Christensen, der var Halvbroder til min 
Farmoder. Ogsaa hos disse rare, gamle Mennesker, der da 
boede i Colbjørnsensgade 3, kom jeg ofte. De havde tid
ligt mistet deres eneste Datter, som var gift med en Kap- 
tain Ipsen, med hvem hun havde sex Børn, som de to 
gamle Bedsteforældre kun sjældent saa, hvilket de var 
bedrøvede og tildels bitre over. Her hørte jeg meget om 
de forskjellige Medlemmer af Familiens Forhold i gamle 
Dage.

Jeg maa ogsaa nævne et Par andre gamle Slægtninge, 
nemlig Faders Fætter og Kusine paa Fredensborg, nemlig 
fhv. Herredsfoged paa Førslev, Justitsraad Andreas Hjort 
Grove og Calinka Grove, der var ugift. De boede i hver 
sin Villa derude og jeg kom der ofte, da jeg mærkede, at 
jeg var velkommen og de begge var usædvanlig gode imod 
mig. De gav mig mange gamle Sager, Breve, Fhre, Smyk
ker, Malerier m. v.; alt gamle Familiestykker. Ogsaa hos 
dem Hk jeg meget at vide om de afdøde Slægtninge. Min
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Justitsraad Andreas Hjort Grove.

Onkel sagde bl. a., at skjønt 
han havde bestaaet den ju- 
riske Examen med første 
Charachter, saa var han dog 
mere bange for at skrive 
Brev til sin Mormoder, Ra- 
chel Hjort, f. Gierløff, end 
for at skrive sin Examens- 
stil. Alligevel valgte hun ham 
til at skrive sit Testamente, 
hvorfor Oldemoder forærede 
A. H. Grove et Diamantuhr, 
som hendes Søn, Konsulent- 
Sekretair E. Hjort, havde 
faaet af den svenske Rege
ring for at varetage de sven
ske Interesser i Algier i 1816.
Dette Uhr gav min Onkel 
mig i Brudegave til mit 
Bryllup 25de April 1891. Den 
gamle Herredsfoged morede 
sig nu paa sin gamle Dage 
med at fotografere alle, der 
besøgte ham. løvrigt er han
bleven bekjendt for sin Handel med den russiske Zar, 
Alexander III, der kjøbte hans Villa, der ligger tilhøjre 
lige ved Indkjørselen til Fredensborg Slot og som var i 
Zarfamiliens Kje lige til Kejserinde Dagmars Død.

Min gamle Onkel Andreas sagde engang til mig: »Det 
har ikke saa meget at sige, hvilken Livsstilling, Du vælger 
Dig her i Livet, men sørg frem for alle Ting, at Du bli
ver dygtig og tro i den Stilling, Du vælger!«

Imedens min Onkel var Herredsfoged paa Eørslev, ind
traf der en kedelig Historie for ham. Han var jo tillige 
Politimester og havde en farlig Forbryder siddende i Ar
resten lige ved sin Bopæl. En Nat brækker Forbryderen 
ud af Arresten og bryder ind hos Herredsfogden og bræk
ker alle Skutfer og Skabe op og stjæler en Del Værdier, 
af hvilken Tyven i en nærliggende Skov havde tabt eller 
gemt min Onkels Diamant-Signetring, som blev funden og 
bragt til Politimesteren. Dette Uheld ærgrede ham meget 
og han tog snart efter sin Afsked, endnu ikke 60 Aar 
gammel.

I Pintsen, 12., 13. og 14. Juni, var jeg hjemme i Besøg 
i min pæne Soldateruniform til stor Glæde baade for Ea-
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der og Moder; men desværre var Fader stadig syg og som 
Regel sengeliggende, dog var han lidt oppe midt om Da
gen i de Dage, jeg var hjemme, men han var saa umaa- 
delig mat, at Benene var næsten helt lammede, saa de 
næppe kunde bære Kroppen. Pintsedag tik Moder og jeg 
dog Fader med lidt ud i Haven, ja, endog et lille Stykke 
ud i Marken. Naar vi støttede ham og havde en Stol med, 
saa kunde det lade sig gjøre. Fader var saa usigelig glad 
for at se den skønne Natur og det smukke Sommervejr. 
Det blev sidste Gang, Fader kom ud i den frie Natur, han 
maatte et Par Dage efter i Seng og kom ikke mere op 
derfra.

Anden Pintsedag maatte jeg atter rejse til Hovedstaden. 
Den 13de August blev jeg udtagen til Befalingsmands-Elev; 
dette var jeg meget ked af, da det vilde være en fæl Gêne 
for mig paa Forvaltervejen. Jeg troede at have bemærket, 
at Premierleujtnanten, Jacoby, var meget god, idet han 
ofte talte med mig om Forholdene paa Marienborg, som 
han paa en eller anden Maade havde Forbindelse med. 
Jeg tænkte mig Muligheden af, at han kunde og vilde 
hjælpe mig med at blive fri for den Bestilling. Jeg gik en 
Dag ud i hans private Lejlighed, blev venligt og pænt 
modtaget og sagde ham mit Ærinde; men Premierløjt
nanten svarede strax: »Det kan jeg ikke, 426, og det er 
jo ogsaa en Ære for Dem at blive Befalingsmand i den 
danske Armé!« Jeg blev ikke meget opbygget af dette 
Svar, men jeg troede dog at ane mildere Strømninger paa 
Bunden af Hjærtet. Faktum var, at jeg aldrig hørte mere 
til den Forfremmelse. Da Dagen kom og alle de udtagne 
Numre blev raabt op, blev mit Nummer slet ikke nævnt. 
Jeg var faldet ud og 426 var glad og tilfreds.

løvrigt klarede jeg Soldatertjenesten meget godt, men 
dog kunde jo nok indtræffe et og andet, som huskes. Saa- 
ledes var jeg een eneste Dag utilpas og maatte stille til 
Læge om Morgenen strax, men han erklærede mig for 
»rask og tjenstdygtig«, saa jeg maatte strax ind i Geleddet 
og med til Skydning paa Amager. Næppe er vi kommen 
forbi Gaderkassernen, før jeg faar en saa ulidelig Mave
pine, at jeg var nødt til at bede om »at træde af paa Na
turens Vegne«, hvad jeg selvfølgelig fik Lov til, men sam
tidig fik jeg Ordrer paa, at jeg skulde søge at indhente 
Bataillonen i Løb om fornødent. Jeg var klar over, at det 
hele skulde gaa rask. Men takket være den Butine, jeg 
som Ordonnans havde erhvervet mig i Byens Mysterier, 
saa fandt jeg hurtig et »Skjulested« og var snart paa Vej
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efter Bataillonen, i hvilket mit Kompagni var det bageste. 
Da jeg kom nær til Kompagniet, ser jeg to kongelige Vog
ne med to røde Kuske paa hver Vogn. Der var altsaa 
kongelige Personer i Vognene og blandt disse var Kongen 
af Portugal, der var paa Besøg ved vort Hof. Bataillonens 
stærke Tramp i Stenbroen med jernbeslaaede Støvlehæle 
i Forbindelse med de mange Kommandoraab bevirkede, 
at ingen af Officererne havde bemærket de kongelige Vog
ne, som ikke kunde komme frem for Soldaterne, der 
spærrede hele Gadens Bredde. Jeg tog derfor Mod til mig 
og løb hen og hviskede Kaptainen i Øret, at de kongelige 
Vogne var bag Kompagniet. Han blev først noget altereret, 
men var strax klar igen og kommanderede: »Fjerde Kom
pagni hold til højre!« Dette hørte alle de øvrige Kompag
nier og de fulgte vort. De kongelige Kuske slog Knald og 
kjørte forbi os. Jeg meldte mig til Kaptainen, der takkede 
mig for min Aandsnærværelse og lod mig træde ind i 
Geledet.

Det var en meget varm Sommer og de overmenneskelige 
Anstrængelser gjorde, at vi led usigeligt af Tørst; og for 
at raade Bod derpaa belærte Befalingsmændene os om, at 
det bedst slukkende Middel var koldt Vand med Cognac i. 
Jeg følte, hvor rædsomt det var at tørste og derfor fulgte 
jeg Baadet og fyldte min Feltflaske, før vi drog ud til 
Feltøvelser. Jeg nænnede ikke at angribe min Beholdning, 
da jeg mente, det var bedst at gemme den til jeg blev 
rigtig tørstig. Under et Hvil i en Landsby, siger Overser
genten, den før nævnte Vaabenmester Kømier, der stod 
ved min Side paa højre Fløj: »Har De noget i Feltflasken 
426«, hvilket jeg ikke kunde benægte og rækker ham min 
Flaske, som han sætter for Munden og drikker til der 
ikke er en Draabe mere og giver mig den tomme Flaske. 
Aa! hvor var jeg ærgerlig. Det var baade første og sidste 
Gang, jeg tog Cognac med. For Eftertiden mødte jeg med 
det bare, klare Vand. Og da Vaabenmesteren mærkede 
det, fik jeg Lov at beholde mit Vand for mig selv.

Det kneb undertiden for os med at naa at laa pudset 
os selv og vort Tøj saa fint, at vi kunde staa for en kri
tisk Parade, der i Regnvejr gerne foregik paa Stuerne, 
hvor alt blev efterset. Naar vi under Øvelserne ofte maa 
falde ned paa leret Jord, kunde vi ikke undgaa at blive 
fælt snavsede, og var det lidt fugtigt Vejr, saa var det næ
sten ikke til at faa Snavset børstet af det tykke, svære 
Militærtøj. Det kneb derfor ofte for os at blive færdig til 
den visiterende Officer kom til Paraden. Vi brugte derfor at
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fylde alt det Tøj, som vi ikke fik pudset, ind i en mægtig 
stor Kakkelovn, som stod til højre for Døren. Nu vil 
Skæbnen en Søndag, at jeg ikke naar at faa ordnet mit 
ene Par Støvler, der var helt indsæbet i Ler. Da jeg nu 
indser det umulige i at naa Arbejdet med Støvlerne, saa 
tager jeg dem og stopper dem ind i Kakkelovnen og luk
ker Laagen. Jeg springer ben for Enden af min Seng, da 
Premierløjtnanten i det samme kommer ind ad Døren 
og der blev kommanderet: »ret«. Jeg var første Mand som 
Fløjmand. Han ser op og ned ad mig med et strængt og 
undersøgende Blik; jeg staar ret som et Lys og ser ligeud, 
hvorefter han kommanderer: »rør« og gaar til den næste. 
Paa en halv Time er det hele forbi. Men før Officeren 
gaar lukker han Laagen op til Kakkelovnen. O! Jammer 
og Ve! »Hvad er dette for en Marskandiserbutik; hvem 
ejer disse Støvler, han kommer her hen.« »Ja, vel! Hr. 
Premierløjtnant«, siger jeg og stiller med Haanden ved 
Huen. »Det ser kjønt ud af en dansk Soldat« var Tiltalen, 
og jeg var flad og skamfuld som en Hund. Officeren dik
terede mig saa at stille i Baggaarden hvert tiende Minut 
med ny Oppakning og Udrustning hele den Søndag.

Det var Straffen og den var meget ubehagelig, ikke alene 
for mig, men ogsaa for den Underofficer, der skulde ef
terse og kontrollere med vor Straf. Det var just ikke det 
værste dette, iøvrigt slemt nok at skulle løbe op og ned 
ad alle de mange Trapper til fjerde Sal hele Dagen. Nej, 
langt værre var det, at min gamle Tante havde lovet mig 
at bekoste en Tur ud og se Frederiksborg Slot netop paa 
denne Søndag. Vi havde sat hinanden Stævne Kl. 10 ved 
Hovedbanen og nu kunde jeg ikke komme, saalidt som 
jeg kunde faa Bud ud til hende om Grunden til min Ude
blivelse. Da jeg Dagen efter tog derud, var hun for Alvor 
vred, saameget mere som hun, ukjendt som hun var med 
en Soldats Liv, umuligt kunde forstaa, at jeg kunde lave 
en saadan Fadæse. Hun mente, at det var en utilgivelig 
Forseelse fra min Side, som hun aldrig glemte.

At min gamle Tante, Sophie Hjort, var mig særlig hen
given fremgaar ogsaa deraf, at hun havde besluttet at te
stamentere mig hele sin Formue, der udgjorde over 
100,000 Kr. foruden hele sit Indbo og iøvrigt alle sine Ef
terladenskaber. Skjønt jeg højlig paaskjønnede denne store 
Godhed, saa turde jeg ikke tage imod den af Hensyn til 
mine Brødre. Jeg bad hende derfor paa det indstændigste 
om at dele sin Formue ligelig mellem os tre Brødre, hvil
ket hun ogsaa gik ind paa, dog saaledes, at hun absolut
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fastholdt, at jeg alene skulde 
tage imod alt hendes Løs
øre af alle Slags (fordi jeg 
var hendes Gudsøn), hvilket 
jeg med Tak gik ind paa.
Og derefter gav hun hver af 
os tre Brødre 25,000 Kr. og 
testamenterede ca. 30,000 Kr. 
fordelt til flere forskjellige, 
som havde staaet hende nær 
gjennem Livet.

En ret behagelig Afvex- 
ling fra de daglige Øvelser 
indtraf en Gang om Ugen, 
naar det var vort Kompag
nis Tur at »trække« paa 
Vagt. Posterne var flere for
skjellige Steder, men Hoved
vagten var i Kastellet. Alene 
Marschen gennem Byen med 
fuld Musik og alle de Unge 
i Hælene var spændende,
ligesom Afløsningen og Ud- Sophie Hjort,
delingen af Eeltraabet, der
ofte fremkaldte Forvexlinger og Misforstaaelser, imedens 
det hviskende vandrede gennem Geleddet fra Fuxen til 
Duxen. Ligeledes Udstillingen og Afløsningen af de enkelte 
Poster var ofte ret interessante Ture. Ogsaa Udraabene, 
især om Natten, naar Vagten skulde til Gevær, bl. a. naar 
Bonden kom, kunde være meget spændende og gik som 
Regel ikke af uden en eller anden Viderværdighed, navn
lig fordi hele Vagten som Regel sad og sov i Vagtstuen, 
saaledes at det var vanskeligt for de fleste at blive rigtig 
vaagne saa betids, som man gerne skulde.

En særlig graverende Historie indtraf en af de første 
Gange, vi var paa Vagt i Kastellet, hvor der stod en 
Mængde, baade enkelte og dobbelte Poster rundt omkring 
i det store Terræn. En, ikke særlig kløgtig Kammerat, fik 
en enkelt Post i Nærheden af Langelinje ved en af Ind
gangene til Anlæget til Kastelsvolden, hvor kun de Borgere 
maatte færdes, som havde Adgangskort. Alle andre Civile 
skulde vises tilbage, medens alle Militære havde fri Ad
gang. Nu vil Skæbnen, at just den gamle Konge, Chr. IX, 
kommer civil fra Langelinje og vil ind i Anlæget. Vagten 
kender ikke Kongen, (hvilket enhver Soldat skal), og raa-
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her ham an. Kongen standser øjeblikkelig med stor Re
spekt for Soldatens Magt og Myndighed.

Soldaten kræver med stor Nidkjærhed at se den civile 
Herres Kort, men da denne ingen Kort havde, vilde Sol
daten vise Herren tilbage. Denne sagde nu til Soldaten: 
»Kjender De mig ikke? jeg er Kongen!« Hvortil Soldaten 
svarede: »Ja, det kan enhver komme og bilde mig ind, 
nej, her kommer ingen igennem saalænge jeg staar her!« 
Det saa nu ret alvorligt ud for Kongen, men da der i 
Nærheden gik en Underofficer, kaldte Kongen ham til og 
bad ham instruere Soldaten og sørge for, at han blev af
løst og fik en bedre Uddannelse, før han atter blev sat 
paa Post. Da Underofficeren kom trækkende til Hoved
vagten med vor Kammerat og vi hørte hans Viderværdig
heder, var vi nær døde af Latter.

Først den Ilte October blev der trukket Lod om hvem, 
der skulde blive liggende og hvem, der skulde hjem. Jeg 
trak Nummer 77, som var et sikkert Frinummer, og jeg 
var klar over, at jeg vilde blive permiteret den 18de Oc
tober. Dette var jeg glad for, men nogen sikker Plads 
havde jeg ikke, fordi jeg ikke med Vished kunde sige, 
naar jeg skulde permiteres. Jeg havde vel søgt efter Plads 
som Forvalter; og baade Inspecteur Jensen Kamp paa 
Marienborg og Forstander la Cour, Næsgaard, havde lovet 
mig Hjælp, men Tiden var saa fremrykket og min Stilling 
saa usikker, at det nærmest var en Umulighed at finde 
en Plads.

Imidlertid fik jeg i de samme Dage Brev fra la Cour, 
hvori han skrev, at Pladsen som Mejerist og Fodermester 
paa Næsgaard stod mig aaben, dersom jeg vilde modtage 
den. Jeg syntes, at dette, under de givne Forhold, var saa 
parnt et Tilbud som jeg kunde ønske og derfor tog jeg 
imod det med Tak og (ilæde.

Nu vil Skæbnen at jeg, før jeg forlod Tjenesten som 
Soldat, skulde faa endnu en Oplevelse, der rystede mig. 
Den 17de (den næst sidste Dag) var jeg Ordonnans ved 
Bataillonen. Mit Arbejde som saadan begyndte med, at 
jeg gjorde rent paa Skrivestuen og tændte Ild i Kakkel
ovnen saa betids, at der kunde være varmt til Stabsser
genten og Adjudanten kom. Jeg var den Morgen sent paa 
Færde og maatte derfor skynde mig, men opdager saa til 
min store Skræk, da jeg skal tænde Ild i Kakkelovnen, at 
jeg har glemt Tændstikkerne. Nu var gode Raad dyre, og 
der var ingen Tid til at hente, hvad jeg manglede. Jeg 
faar den Idé, at jeg kan klare mig ved at gaa ind paa
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Oberst Berregaards Kontor, der stødte lige op til Skrive
stuen; Døren var ikke laaset og jeg vidste fra mine Op
hold hos Ohersten, at han havde Tændstikker paa Skrive
bordet. Der var vel en Seng paa Oberstens Kontor, men 
jeg vidste, at det var meget sjældent, at han laa der om 
Natten. Jeg var derfor temmelig sikker paa, at der ingen 
Fare var forbunden med at laane hans Tændstikker. Jeg 
farer derind i en vældig Fart og griber Stativet med Tænd
stikkerne og begynder at stryge løs og tænde Ild, men i 
min Forjagethed taber jeg, idet jeg stryger Tændstikken, 
Stativet, der var af gammelt, københavnsk Porcellain, som 
falder til Jorden og gaar i mange Stykker. Nu stod jeg 
der frygtelig ulykkelig med to Forbrydelser paa Halsen, 
ligesom jeg skulde permiteres. Nu var virkelige »gode 
Raad dyre«. Næppe er jeg færdig med mit Arbejde, før 
Stabssergenten kommer. Jeg siger strax det hele til ham, 
som det er. Han tog ret brysk imod min Forklaring og 
forberedte mig paa nogle Dages mørk Arrest. Da Adjudan
ten, Premierløjtnant Kramp, kom, bekjendte jeg ogsaa min 
Forbrydelse for ham. Han var meget forstaaende og send
te mig op til Amagertorv for at kjøbe et nyt Stativ af 
samme Slags. Det viste sig imidlertid, at det var umuligt 
at finde Mage til det ituslaaede, der var af meget ældre 
Stil. Jeg kjøbte saa en Ting, der tilnærmelsesvis lignede 
den søndrede. Jeg forklarer mig nu overfor Adjudanten, 
der trøster mig med, at han skulde tale min Sag paa bed
ste Maade over for Obersten.

Næste Morgen permiteres vi. Jeg tager med Jernbanen 
til Fredensborg og besøgte de gamle dér og siden flere 
andre, før jeg den 20de tog hjem. Jeg tog derfra til Ma- 
rienborg, hvor der var Klapjagt. Jensen Kamp fulgte mig 
til Grønsund og den 30te var jeg atter paa Næsgaard for 
tredie Gang, hvor jeg blev overmaade vel modtaget af 
alle. Her var ligesom et andet Hjem for mig, saadan følte 
jeg det. Og det var jo en Plads, jeg kunde være bekjendt 
og som ligesom hævede mig i andres Omdømme.
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V.CXA'O*

Bys
Jorder

Agerbrugsskolen, Næsgaards Jorder, der helt omslutter »Næs Bys Jorder«. 
Man ser Færgestedet, hvorfra Overfart til Møen.
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P.W NÆSGAARI)
For 3die Gang.

En medvirkende Grund til, at jeg atter kunde indtræde 
i min gamle Plads var, at N. F S. Grundtvig var kommen 
i en skæv Stilling baade overfor Forstander la Cour og 
overfor Pigerne, idet hans Forhold til en af disse var ble
vet alt for varmt samtidig med, at det var saa meget 
mere kjøligt overfor alle de andre — og dette var uhold
bart. Alle mine gamle Venner og Kjendte paa Næsgaard var 
der endnu; kun Frøken Hejberg var bleven afløst af en 
Lærerinde Frøken Jørgensen fra Karrebækegnen.

Nogle Dage efter min Ankomst fik jeg til min store 
Overraskelse et stort Brev fra 4de Bataillon. Jeg saa i 
Aanden en Anmeldelse om Fængsling og Straf. Men da 
jeg havde læst Brevet, der var fra Adjudanten, blev jeg 
yderst behagelig overrasket, idet han ikke alene sendte 
mig mit udlagte Beløb i Frimærker til Tændstikstativet, 
men ogsaa sendte mig en Tak fra Obersten, fordi jeg hav
de været ærlig og sand i min Færd, hvorfor han nu let 
kunde tilgive mig min lille Forseelse, som han saa godt 
kunde sætte sig ind i. Det Brev gjorde mig meget godt. 
Den gamle Oberst saavel som Adjudanten fik en stor og 
varm Plads ved mit Hjærte.

linder min Soldatertid skete der paa Næsgaard den 
Forandring, at der i Directionen for det Classenske Fidei- 
commis efter Gehejmeraad P. H. Classens Død er ind- 
traadt Grev Ahlefeldt Laurvigen, der før havde været Hof
chef hos Dronningen. Han var nu en Slags Godsinspecteur 
og kom til at bo i Hovedbygningen paa Corsèlitze, hvor
fra han ret jævnligt aflagde Besøg paa Næsgaard.

Skjønt Fader stadig var syg og sengeliggende og jeg 
gerne vilde have va'ret hjem i Julen for at se og tale med 
ham, saa maatte jeg dog blive i min tvungne Plads. Den 
levnede mig ikke megen Frihed. Jeg var dog med paa 
en Kanefart den 16de Januar og efterfølgende Fest med 
Bal hos Skovridder Rosenstand. Vi var ialt 16 Herrer og 
16 Damer. Min Borddame blev en Frøken Klausen, Dat
ter af Pastor Klausen i Idestrup, en nydelig ung Dame, 
der aabenbart, om jeg havde truffet hende oftere, kunde 
være bleven farlig for min Hjærtefred; men jeg saa hende 
aldrig siden i Livet.

Faders lange Sygeleje gik stærkt ud over Moder, der 
heller ikke var saa rask i de Aar, hvorfor Faders Syg
dom tog særlig haardt paa hende. Af et Brev fra min 
yngste Broder, Knud, af 23de Januar 1887, ser jeg, at Mo-
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der da havde ligget syg i en Uge og havde endog været 
saa daarlig, at hun en Dag var besvimet. Faders Sygdom 
tog stadig til, og imellem talte han i Vildelse og derfor 
bestemte jeg mig til at tage hjem for at se med egne Øjne, 
hvorledes det stod til. Jeg rejste den 3die Februar 1887. 
Det viste jeg, at Moder havde det bedre og var atter op
pe, derimod var Fader meget daarlig; han var bleven ma
ger og indfalden i Ansigtet, men han kendte mig godt og 
talte meget fornuftig med mig en Tid, men saa mærkede 
jeg, at han fantaserede og troede sig i Beskjæftigelse med 
et eller andet og sagde saaledes: »Hvor var det vi mødtes? 
Jeg syntes Du kom op af en Kjælderhals!« Næste For
middag var Fader atter bedre og igen helt klar, men om 
Eftermiddagen begyndte han atter at fantasere. Paa sam
me Maade havde han det den 6te, og da Lægen kom Kl. 
101/2 Formiddag talte Fader helt livligt med ham. Lægen 
sagde til mig, at Faders stærke Konstitution kæmpede en 
haard Dyst med Sygdommen, men han troede, at Fader 
kom over Sygdommen og at jeg godt kunde rejse tilbage 
til Næsgaard. Jeg bestemte mig derfor til at rejse Kl. 3^2 
og tog Afsked med dem alle. Det kneb at sige Farvel til 
Fader i hans triste Tilstand og underlige Følelser rørte sig 
i mig.

Jeg levede i de følgende Dage i en stadig Uro og Æng
stelse, og de daglige Breve fra Hjemmet gjorde mig mere 
og mere betænkelig, da jeg var klar over, at det gik til
bage med Faders Kræfter. Den 14de telegraferede jeg til 
Læge Sejdel i Korsør og bad ham sige mig, hvorledes Fa
ders Tilstand var. Hans Svar lød: »Befindendet er ikke 
fuldt saa godt, som da De var hjemme, dog ingen over
hængende Fare. Sejdel«. Det sagde ikke meget; men jeg 
haabede dog endnu, at Fader kunde komme sig.

Da jeg om Mandagen den 15de Februar 1887 gik ved 
mit Arbejde i Kostalden, havde jeg en mærkelig Oplevelse, 
som jeg her vil nedskrive, da jeg senere betragtede dette 
som et Varsel om, hvad der skulde ske. Jeg gik i mine 
egne Tanker Kl. 4^2 om Eftermiddagen og pludselig hører 
jeg tydeligt et stærkt Slag, som et Slag paa en Kirkeklok
ke og i det samme ser jeg i Fantasien min Fader stige 
til Himlen. Med et saa inderligt, kjærligt og godt Blik ser 
han ned til os, hans Børn. Jeg blev meget alvorlig ved 
dette Syn og jeg sov næsten ikke den Nat.

Næste Morgen, den 16de, var der Telegram fra min Bro
der Knud, at Fader var død om Natten. Dette var et drøjt 
Slag; alt stod stille for mig, jeg kunde næsten hverken
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sanse eller samle. Dog stod det klart for mig alt det gode, 
Fader havde beredt mig, hans gode Sind og varme Hjærte. 
Jeg takkede Gud for alt, hvad han havde givet mig i Fa
der, og jeg had ham være ham en mild Dommer nu han 
stod for hans Domstol.

Næste Morgen rejste jeg hjem, men kom først Kl. IP/2 
Nat efter at være gaaet fra Korsør. Alt var stille; da jeg 
havde hilst paa Moder og Knud gik jeg ind og saa Faders 
afsjælede Legeme, som jeg kyssede paa Panden, men med 
et koldt Gys trak jeg mig tilbage. Sjælen var borte og alt 
koldt og stille. Jeg græd og var ene uden Fader. Jeg følte 
nu ret den Tanke, hvor svært det var at være uden Fa
der i saa ung en Alder og dog den ældste af Søskende, 
paa hvem det store Ansvar hviler. Jeg sov den Nat i min 
Faders Seng. I de følgende Dage maatte jeg paatage mig 
alt det Arbejde, som følger med et Dødsfald (bistaaet af 
mine to Brødre) og forberede alt til Begravelsen, der blev 
den 23de Februar 1887. Det var en tung og svær Dag for 
os alle. Før vi har Fader ud af det Hus, som i 25 Aar 
havde været hans Hjem, sang vi Salmen: »Tænk, naar en
gang hver Taage er forsvunden.« Baaren blev saa .haaren 
ud af Havedøren, gennem Haven, som var Faders kjære
ste Sted, ind i Gaarden, hvor vor egen Vogn var forspændt 
og her blev Faders Kiste sat op. Jeg og mine Brødre 
kjørte Fader fra Hjemmet til Kirkegaarden i Vemmelev, 
hvor han blev stedet til Hvile ved Siden af vor kjære Sø
ster Elisabeth. Jordpaakastelsen foretoges under Vakancen 
af Pastor Johannes Clausen fra Slagelse og Salmen: »Naar 
min Tunge ikke mere« blev sunget, hvorefter Præsten 
holdt en sjælden pæn og hjærtelig Tale, som Fader vilde 
have været glad for, om han havde hørt den. Til Slut blev 
en af Faders kjæreste Salmer afsunget, nemlig: »Udrust 
Dig Helt fra Golgatha«.

I to Dage derefter opholdt jeg mig i Hjemmet og hjalp 
Moder med at ordne de mange vanskelige Ting i Anled
ning af Dødsfaldet. Den 25de var jeg hos Faders Søster, 
der ikke kunde deltage i Begravelsen, og den 26de var jeg 
igen i min Plads paa Na\sgaard, hvor alle var saa pæne 
imod mig og viste mig saa megen Deltagelse, at det ret 
gjorde mig hjærtens godt.

Min Sorg og Længsel efter mine Kja?re bevirkede, at jeg 
i den første Tid var meget nedtrykt. Dette havde tilfølge, 
at jeg en Morgen helt glemte at komme Farve i Fløden 
før Kjærningen, hvorfor hele Kjærningen blev usælgelig, 
saaledes at jeg maatte sættte det hele hen til Husholdnin
gen til min store Ærgrelse.
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Skjønt jeg paa Grund af min tvungne Stilling kun sjæl
dent kom i Kirke, saa traf jeg dog at være tilstede dér 
en Gang, da Biskop Monrad visiterede og prædikede i Aa- 
strup Kirke. Han var en stor repræsentativ Prælat, der 
havde en mægtig, klangfuld Bøst og gav os en meget al
vorlig, formanende og dybtfølt Prædiken. Biskoppen døde 
kort efter den 28de Marts 1887*), 76 Aar gammel.

Medens jeg i denne Omgang var paa Næsgaard, havde 
vi en Dyrlæge fra Roskilde, der forstod at kunne høre 
paa de Køer, som led af Lungetuberkulose, men han 
fandt dog kun 6 Stykker, der var mistænkelige og som 
blev sat ud af Besætningen. Det var Forstanderen meget 
om at gjøre at opnaa at faa en sund og rask Besætning.

Professor B. S. Jørgensen, som i 1852 første Gang var 
Ministeriets Tilsynsførende ved Examen paa Næsgaard 
(han var der hvert eneste Aar), og endnu i 1887 mødte 
den gamle Mand. Han tog efter Examen til Ourupgaard 
for at besøge Tesdorpf.

Naar jeg denne (sidste) Gang modtog Pladsen paa Næs
gaard som Mejerist og Fodermester, saa var den medvir
kende Aarsag jo nærmest den, at jeg med kort Varsel ikke 
kunde tinde nogen, nogenlunde passende Forvalterplads, 
hvilket jeg helst vilde have haft; men det lod sig ikke 
gjøre, skjønt jeg havde gode Hjælpere. Fader havde ogsaa 
stærkt tilraadet mig begge Gangene til at tage Mejerist
pladsen, idet han gik ud fra, at det vilde have heldig Be
tydning for mig senere i Livet, naar jeg nu benyttede den 
tilbudte Lejlighed til grundig at sætte mig ind i alt ved
rørende Mejerivæsenet og Kreaturernes Fodring. Hele vort 
Mejeribrug og den dermed nærstaaende rationelle Fodring 
af Malkekvæget var jo paa den Tid (først i Firserne) i en 
vældig Udvikling. Herregaardsmejerierne med de der fore
tagne mange videnskabelige og praktiske Forsøg ved Pro
fessor Seliegelehé og Docent Fjord gik jo i de Aar under 
hele Landets opmærksomt fulgte Interesse fremad med 
rivende Fart. Bøndergaardenes Mælk blev af kyndige og 
maalbevidste Mænd samlet i Fællesmejerier rundt om over 
hele Danmark, ligesom enkelte Andelsmejerier begyndte at 
vise sig hist og her. Efterhaanden som man i videre Kred
se blev klar over, hvilken mageløs Løftestang Centrifugen 
var for hele vor Smørproduetion, som ved Hjælp af denne 
kan bringe Bøndersmørret paa Højde med Herregaards- 
s mørret.

*') Mærkeligt nok døde hans Svigermoder, Kril Tutein, Dagen efter, 
76 Aar gammel.
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Som det gik med Mejerivæsen, saaledes ogsaa med 
Besætningernes Fodring, der i Halvfjerdserne nærmest 
var baseret paa Græsning om Sommeren, medens Vinter
fodringens Hovedfoder var Hø og Halm. Men omkring 
1880 begynder man efterhaanden at komme ind paa »den 
stærke Fodring« med delvis Staldfodring om Sommeren 
eller med Tilskud af Kraftfoder paa Græs, ligesom man 
om Vinteren snart kom ind paa at give mere og mere 
Kraftfoder, særlig Oliekager og Klid samtidig med, at man 
dyrkede større og større Arealer med Rodfrugter, navnlig 
Runkelroer, Butabaga og Turnips samt lidt Fodergulerød- 
der, saaledes at Roerne efterhaanden blev Hovedfoderet 
for Kvægbruget om Vinteren.

Alt dette gik saa voldsomt fremad og under saadant 
Pres, at man nu vanskeligt kan sætte sig tilfulde ind i 
denne ma^gtige Udvikling og forstaa det. Alt dette maa 
man betænke, naar der ses paa mine personlige Veje. Min 
Fader, der fulgte godt med i alt dette, skjønt han i de 
Aar var meget svag, saa hvilken umaadelig stor Betyd
ning det havde at viere Herre med sine Kundskaber over, 
hvor det bar hen. Og da jeg kunde komme ind under 
saa gode Forhold som paa Næsgaard, saa raadede han 
mig gentagende til at tage den tilbudte Plads. Jeg selv var 
vist nok ikke helt klar over Rækkevidden, men jeg lod 
mig villigt føre af de ældre, saameget mere, som jeg i det 
givne Tidspunkt ikke øjnede noget bedre Tilbud, og saa 
var jeg klar over, at det var et godt Sted, jeg gik ind til.

Imidlertid tabte jeg ikke Hovedsagen for mig af Sigte. 
Jeg ønskede at blive Forvalter paa en stor Gaard. Jeg 
havde efterhaanden forelsket mig i de store Landbrug; jeg 
syntes ikke, jeg kunde være tilfreds med at arbejde ved 
de mindre Brug. Derfor bad jeg begge mine gode »Patro
ner« baade Forstander la Gour og Inspecteur Jensen Kamp 
om at være mig behjælpelig med at finde en passende 
Plads. Begge var villige og de gjorde, hvad de kunde, men 
jeg var klar over, at la Cour var den, som havde mest 
Indflydelse ved sit store Bekjendtskab blandt de større 
Landmænd over alt i Landet. Han averterede i 3 Blade, 
Ugeskriftet, Berlingske og Ilerregaardsavisen. Der kom en 
Mængde Forespørgsler, men de fleste var der et eller an
det aber dabei ved, saaledes at det resulterede i, at jeg 
samlede Opmærksomheden om en ret selvstændig Avls- 
forvalterplads paa Herregaarden Boderup hos Godsejer Os
car Brun, der var gift med en Datter af Konferentsraad 
E. Tesdorpf.
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Ved mit Besøg paa Boderup den 10de Februar blev vi 
enige om Betingelserne. Pladsen var meget selvstændig, 
dog forlangte (lodsejeren, at jeg blev hjemme paa Gaarden, 
naar han tog bort, hvilket jo var meget rimeligt. Alt var 
underlagt min Kommando; jeg var den øverste efter Gods
ejeren selv og skulde have 400 Kr. i Løn + alt frit under 
mit Ophold. Min Mad fik jeg serveret paa mit Værelse, 
der var særdeles pænt.

Min Eftermand som Mejerist var en ung Mand ved 
Navn Christoffer Hansen, der senere i Livet blev Ejer af 
Onløsemøllegaard, syd for Holbæk. Han var i et Par Maa- 
neder i Mejeriet, medens jeg var dér, men alligevel løb 
Centrifugen varm for ham den første Morgen, han selv 
skulde passe den. Jeg havde ellers bestemt, at jeg vilde 
ligge i Sengen den sidste Morgen paa Næsgaard; men da 
han var saa ulykkelig over Uheldet, maatte jeg op og over 
i Mejeriet og hjælpe ham med at skille Centrifugen ad og 
faa rettet Fejlen.

Formiddagen brugte jeg ellers til al tage Afsked med 
alle paa Næsgaard. Det var med Vemod, jeg forlod dette 
herlige Sted, hvor jeg nu havde opholdt mig i 3 Perioder 
af mit Liv og modtaget saa usigeligt meget godt, truffet 
og samlevet med saa mange ædle og gode Mennesker, 
som jeg stod i ubetalelig Gjæld til. Nu havde jeg Følelsen 
af, at det var sidste Gang, jeg tog Afsked; herefter vilde 
det kun blive paa Besøg, naar jeg atter satte min Fod 
paa denne prægtige Institutions Enemærker, paa Næsgaard.

Da jeg søgte Forvalterplads gav Forstander la Cour mig 
følgende Anbefaling:

»F. Hjort, som for Tiden er Mejerist her, kan jeg anbe
fale som et særdeles flinkt og brugbart Menneske, og vis 
paa at ville klare sig godt, hvor han kommer. Han er i Be
siddelse af et godt Omdømme og et sundt Blik, og han 
har med Dygtighed og Paalidelighed udfyldt sin Stilling 
her, saa jeg i alle Henseender har været veltilfreds med 
ham. Da han tillige har været Fodermester (Besætningen 
her er ca. 170 Stk. Kvæg) er han godt inde i alt, hvad 
der hører med til Besætningens Pasning.

Den Classenske Agerbrugsskole paa Næsgaard, 
den l(ide Januar 1887.

A. la Cour, 
Forstander.«
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PAA PODER UP

Boderupgaard (Falster).

Denne Gaard ligger i den nordøstlige Del af 0nslev Sogn 
i Falsters Nørre Herred. Boderup er en Gaard paa ea. 400 
Tdr. Land, af hvilke det meste ‘ ligger øst for Landevejen 
ind imod Eskildstrup Sogn og grænsende i Syd til Ting
sted Sogn. Det er udmærkede, dybmuldede Jorder, der er 
skyldsat for 42 Tdr. Hartkorn. Gaarden Bodethorp nævnes 
allerede 1231, men har vist nok en Tid været en lille 
Bondeby, der atter senere er bleven sammenlagt. De fleste 
af Bygningerne var opført af min Principal, Godsejer O. 
Brun, som kjøbte Ejendommen 1874. Han var født 1851 
og Søn af Amtmand, Kammerherre Brun til Krogerup og 
Amtmand i Præstø. Fruen var en Datter af Konferents- 
raad E. Tesdorph til Ourupgaard m. v. Min Principal var 
en temmelig lille, men pæn og fin, dannet og mørkladen 
Mand med mange Interesser, overmaade elskværdig, om
gængelig og venlig i hele sit Væsen. Han var i det hele 
en prægtig Mand at tjene. Fruen var forholdsvis høj, 
slank, livlig og intelligent, energisk og praktisk, saa- 
vel inde som ude, havde en god Forstand og var inde 
i mange Ting. Hun var aabenbart den af gamle Tesdorpfs 
Børn, der lignede Faderen mest. I Hjemmet var 3 Børn, 
en Søn og to Døtre, som fik Undervisning af en Lærer
inde, en Frøken Thorsen fra Nakskov, en Kjøhmandsdat- 
ter. I Huset var tillige en cand. phil. Marcher, som spiste 
Naadsens Brød dér, og til Gengæld .var en underholdende
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og hjælpende Mand, baade inde og ude. Marcher var en 
elskværdig, addre Ungkarl paa ca. 40 Aar, hvis Nerver 
ikke slog til, til noget større Arbejde, hverken af legemlig 
eller aandelig Art. Han var flink overfor alle; det tjente 
han Føden med. Til Gaarden hørte et stort Fadlesmejeri 
med tilhørende Osteri, som laa ved Eskildstrup Station. 
Lige op til Gaarden og kilet ind i (iaardens Jorder laa 
Ønslev Kirke, medens Præstegaardens laa i Ønslev By.

Jeg blev overmaade venligt modtaget af baade Godsejer 
og Frue; vist rundt overalt af den første og indbudt til 
at spise til Middag Kl. 5. Næste Morgen mødte Hr. Brun 
selv i Staldene og instruerede mig i alle Forhold. Der var 
en udmærket Stab af faste Husmænd, som boede i (iaar
dens Huse, hvortil hørte en mindre Jordlod til et Par 
Køer. Karlene var ogsaa meget flinke. Til Tider havde vi 
op til ialt 40 Arbejdere af Mænd, Koner og Børn. Det vi
ste sig snart, at det var en sjælden, behagelig Forvalter
plads.

Godsejeren havde en Søster, som var gift med Baron 
Hille Iirahe paa Holgershaab, en lille Herregaard, der laa 
en Mils Vej nord paa ved Nørre Alslev Station. Det var 
prægtige Mennesker, der meget ofte kom til Boderup. 
(iaardens Jorder gik nær op til Eskildstrup Station, hvor 
jeg ofte havde Ærinde, især ogsaa fordi Gaardens Mejeri 
laa der ved Stationen. Men Vejen — vor private Vej — 
var temmelig lang, idet den gjorde flere Vinkler for at 
gaa langs de enkelte Marker, der ikke maatte overskjæres 
og laves i Trekanter. For at gjøre Vejen kortere gik jeg 
ofte efter den lige Linie tværs over alle Marker. Dette 
prøvede jeg ogsaa en Aften. Jeg var kommen med det 
sidste Tog ved Midnatstide, det var Regnvejr og umaade- 
ligt mørkt, og for at komme hurtigere hjem skraaede jeg 
over en stor Grosmark. Jeg gik i mine egne Tanker og 
uden at have lagt Manke til, hvorfra Vinden kom, da det 
var ret stille. Jeg gik og blev ved at gaa, men naaede ikke 
ud af Græsmarken; hvorlænge jeg havde gaaet, véd jeg 
ikke, men det stod mig klart, at jeg havde gaaet usædvan
lig langt. Men da det var saa ualmindeligt mørkt og der 
slet ingen Lys var, havde jeg intet at gaa efter. Jeg fort
satte uafladeligt i Haab om at naa Vejen, men nej, jeg 
fandt ingen Vej, kun Græs og Græs og atter Græs. Jeg var 
helt fortvivlet og stod stille en Tid for at besinde mig. 
Jeg var fuldstændig klar over, at jeg gik rundt paa Mar
ken, men hvorledes jeg skulde bære mig ad for at naa ud 
paa Vejen, kunde jeg ikke regne ud. Som jeg stod og
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grundede over min mærkelige Stilling, opdager jeg et lille 
Lys langt borte og tik da den Idé at gaa efter dette, thi 
saa maatte jeg da komme ud af Marken. Nu varede det 
ikke længe, før jeg naaede ud paa Vejen omtrent dér, 
hvor jeg havde forladt den; og strax var jeg »ret vendt«. 
Nu kunde jeg følge Vejen udenom Marken og var snart 
hjemme.

(lodsejer Brun og Frue rejste de sidste Dage af Maj ned 
til Middelhavet for at rekreere sig; de blev borte til ind 
i August. I den Tid var jeg bøjstbefalende paa hele (lod
set og det passede mig særdeles godt. Jeg følte mig ret i 
min Værdighed og havde en udmærket Lejlighed til at 
udvikle mig som selvstændig Landmand. De tre Børn blev 
sendt til Ourupgaard til deres gamle Bedstefader og Læ
rerinden tik Ferie. Til (lengæld kom gamle Tesdorpf en 
(lang imellem og eftersaa min Styrelse af bele Driften. 
Derved tik jeg denne meget betydelige og ejendommelige 
store Mand at kjende. Tesdorpf var da alt en ældre Mand 
(sidst i Tredserne), kraftig, men noget gigtsvag. Han var 
altid venlig og stærkt interesseret i alle Bedriftens Fore
teelser, særlig Priser og Handel vedrørende Landbrugspro- 
ducterne optog ham stærkt. Tesdorpf stammede fra en 
gamle tysk Kjøbmandsslægt, og Handel forstod han sig 
paa som kun faa. Men først og fremmest var den gamle 
Hædersmand et Menneske med Evighedssyn og Evigheds
længsel; han var en oprigtig og bekjendende Christen 
Mand. Man mærkede, at alt, hvad han foretog sig, var an
lagt paa »langt Sigt«, og at han arbejdede i det godes Tje
neste. Han var en Alvorsmand, dog ikke blottet for Lune 
og Gemyt. Et sjaddent Menneske til at tage Tiden i Agt 
og gøre den nytiig paa bedste Maade. Jeg kommer i denne 
Forbindelse til at tænke paa en Samtale, jeg den Gang 
havde med ham. Den var saa betegnende for Manden og 
som jeg her vil gengive efter Hukommelsen.

Tesdorpf kom regelmæssigt en eller to Gange om Egen og 
inspicerede mig, altid paa forud bestemt Tid. Jeg lærte snart 
at kende, hvilket aabent Blik for alle Landbrugets mange 
Grene, han besad. Jeg opdagede ogsaa hans smaa Særhe
der og Vaner; saaledes vidste jeg, at naar han kom om 
Morgenen (som Beglen var) ved 9 å 10-Tiden, saa var det 
første, han spurgte om: »Hvor er Posten?« Jeg havde der
for altid denne lagt til Bette til ham, da jeg vidste af 
Erfaring, at han altid havde travlt, ligesom jeg i »Berling- 
ske Tidende« havde sat et Mærke ved det mest bemær
kelsesværdige, nemlig Handelsefterretningerne. Yderligere
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havde jeg for at »fremskynde Arbejdet« forud selv gen- 
nemgaaet Bladene og kunde derfor i Korthed meddele 
ham Hovedpointet af Avisernes Indhold.

En Dag, da Tesdorpf som sædvanligt kom kørende ind 
i Gaarden, stod jeg parat med Bladene i Haanden, som 
han strax tog imod og paa Vejen til Stalden gav sig i Lag 
med at læse. Jeg føjede strax til i min Ubetænksomhed: 
»Jeg kan glæde Konferentsraaden med, at der er Udsigt 
til gode Kornpriser, da der er udbrudt Hungersnød i In
dien«. Næppe var jeg færdig med denne Mundfuld, før 
Tesdorpf irettesatte mig og sagde: »Min kjære Hjort, De 
maa skamme Dem, naar De tror, at nogen kan glæde sig 
over en Prisstigning foranlediget af Hungersnød; vi skal 
derimod have Medfølelse med de arme og tænke paa, 
hvorledes de kan hjælpes«. Jeg var selvfølgelig strax klar 
over min Vandgang og ærgrede mig over min Ubesindig
hed. Som jeg nu gaar i disse Tanker, og den Gamle læser 
i Aviserne, saa bliver han pludselig staaende, klapper mig 
paa Skulderen og siger: »Kjære Hjort! hvor er vi dog 
nogle syndige Mennesker. Nu kom der ogsaa en glad 
Tanke op i mig over Udsigten til de gode Kornpriser!« 
lim! hm! hm! Og vi gik videre; jeg svært lettet!

En anden Gang, da Tesdorpf kom, vilde han en Tur ud 
i Markerne. Jeg lod Kuskene spænde for Landdaueren; vi 
to satte os op bag i efter at jeg havde givet Kuskene Be
sked om Bu ten, vi skulde kjøre. Det var midt i Juli Maa- 
ned; i et Hjørne af en Havremark havde vi et Stykke, der 
var stærkt befængt med Tidsler, som netop stod med de 
hvide Hoveder, og derfor havde jeg lagt vor Vej længst 
muligt borte fra denne Plet, da jeg ikke ønskede at Kon- 
terentsraaden skulde se det Syn. Da vi nu kommer lidt 
ud ad Vejen, bliver den interesserede Mand mere og mere 
ivrig efter at se Afgrøderne, der — i det hele — stod ud
mærket. For rigtig at kunne se, rejser han sig op i Vog
nen og støtter sig til sin Stok; hvilket jeg selvfølgelig og
saa gjorde, da jeg jo ikke godt kunde blive siddende, naar 
den store Mand stod op. Nu tik han Øje paa Tidslerne i 
det fjerne, og var sagtens klar over strax, hvad det var, 
og han siger: »Hvad er det, De har der oppe, min kjære 
Hjort?« Jeg var ogsaa sikker paa, at jeg nu sad i Klemme 
og svarede: »Det er Tidsler, Hr. Konferentsraad.« »Ja, men 
Tidslerne skulde De have hugget Hovederne af, for de ka
ster Frø; de kaster Erø!« Jeg var fælt flov over Situatio
nen og svarede: »Jeg indrømmer, at jeg har fejlet, men 
der var saa mange Tidsler, at det vilde skade Kornet for
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meget at gaa og slaa Hovederne.« Hertil føjede Tesdorpf: 
»Saa kunde De slaa det hele af og lave Hø^af det!«

Tesdorpf var en saa rutineret Landmand, baade hvad 
der angik Theori og Praksis, og alle, uden Undtagelse, re
spekterede og ærede ham som deres »første Mand«. Den 
gamle Konferentsraad blev ved sit gode Exempel en sand 
Lærer i sin Bedrift og i sit Hjem, overfor Elever og Na
boer samt udadtil overfor Offentligheden; thi han hemme
ligholdt intet vedrørende sine store Bedrifter. Alt stod 
aabenlyst til Skue for alle. Ofte holdt han Foredrag i 
Landboforeningerne og deltog med Iver og stor, indgaaen- 
de Interesse i de landøkonomiske Diskussioner. Jeg husker 
eri Gang, jeg var tilstede i »Maribo Amts økonomiske Sel
skab«. Forud for Mødet, hvortil der var kommen mange 
Mennesker, var der en meget livlig og højrøstet Passiar 
mellem Deltagerne. Men da Tesdorpf kom paa det be
stemte Klokkeslet for Mødets Begyndelse og gik op gen
nem Salen til Talerstolen, som han strax besteg, saa blev 
der øjeblikkelig stille i Salen, saa snart Folk saa den med 
Hæder kronede Mand. Der blev saa stille, »at man kunde 
høre en Naal falde til Jorden«. Saadan Bespekt havde alle 
for den Mand; man vilde høre hvert eneste Ord, der ud
gik af hans Mund.

Naar Tesdorpf havde endt sit Besøg hos mig, endte det 
altid med, at han udtalte sin Tilfredshed med Driften og 
bad mig om at spise til Middag hos ham gaa Ourupgaard 
den følgende Søndag. Dette tog jeg naturligvis med Glæde 
og Tak imod, saa meget mere som jeg vidste, at jeg der 
vilde træffe sammen med alle Forvalterne fra hans mange 
Herregaarde. Jeg var ogsaa blevet betroet, at Konferents- 
raaden satte stor Pris paa, at man gav Møde i »Kjole og 
hvidt«. Da jeg aldrig havde ejet et saadant Klædnings
stykke, saa maatte jeg sporenstrengs ud til Nykøbing for 
hos Manufakturhandler Sørensen (en Skolelærer Sørensens 
Søn i Grvderup i Boslunde Sogn) at faa ham til at sætte 
alle Sejl til for at faa den færdig til Søndag. Og det lyk
kedes.

Skjønt Tesdorpf nød en sjælden høj Anseelse ogsaa hos 
sine Standsfæller, de danske Herremænd, saa naaede han 
dog aldrig ret at tilegne sig deres Kultur, som denne er 
præget ved deres selskabelige Sammenkomster. Paa dette 
Omraade var han noget for sig selv; han plejede vel til 
Tider selskabelig Forbindelse med flere af Adelen, der og
saa satte Pris paa Tesdorpf, men hans Selskaber var dog 
meget mere prægede af hans »Medhjælpere«, som han al-
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lid kaldte sine Forvaltere og øvrige Funktionærer; for 
dem holdt Tesdorpf »Selskab« næsten hver Søndag, eller 
satte i alle Tilfælde stor Pris paa, at disse vilde komme 
og spise til Middag hos ham; her gik det iøvrigt meget 
jævnt til.

Det var fast utroligt, alt hvad den Mand kunde udrette 
og mange var de Fortællinger, som paa Gaardene gik 
derom. Ligesom der selvfølgelig ogsaa gik mange mun
tre Krøniker, men ogsaa Virkeligheden kunde være 
spændende nok. Saaledes var gamle Tesdorpf en Gang i 
fint Selskab hos sin ældste Søn, Kammerjunker Frederik 
Tesdorpf paa Sæddingegaard. Denne havde lige hjemkjøht 
to dejlige og kostbare, engelske Fuldblodsheste. Disse 
skulde Selskabets Deltagere nu efter Bordet ned at beun
dre; kun een maatte gerne undgaa at se de fine Heste, 
nemlig gamle Tesdorpf, som ikke satte Pris paa den Slags 
Dyr. Der var derfor ingen, der førte ham hen til Heste- 
hoxene, hvor de var opstablede, men ved et Tilfælde fandt 
den Gamle selv derhen og saa til sin store Forbavselse de 
dejlige Fuldblods i Stedet for en Percheronfølhoppe, som 
han havde ventet at finde der. Konferentsraaden indhen
tede snart Sønnen og det øvrige Selskab og siger i dettes 
Paahør: »Sikken dejlige, nye Heste, Du har faaet, Frede
rik. Du maa være en rig Mand, siden Du har Raad til at 
kjøbe saadanne dejlige Heste!« hvortil Frederik svarede: 
»Nej, jeg er ikke, men jeg har en rig Fader!« Dette træf
fende Svar formildede Faderen.

Edvard Tesdorpfs Valgsprog var: »Arbejde er Livets 
Hjul!« og den Rettesnor han her havde valgt sig, fulgte 
han selv troligt hele Livet, idet han daglig arbejdede fra 
Solen stod op til Solen gik ned. Han forlangte baade me
get og godt Arbejde af sine Undergivne.

For mig var det en Lykke at komme i Forbindelse 
med denne udmærkede Mand, som jeg herte meget af og 
skylder ham Tak for. Ære være Tesdorpfs Minde.

Det var iøvrigt en meget stille Tid hele den Sommer. 
Mit Herskab var i Udlandet; der var ingen paa Gaarden 
uden Kandidat Marcher, som jeg kunde tale med, da jeg 
endnu ikke rigtig havde lært nogen paa Egnen at kende. 
Vi havde et Par gode lette Rideheste, og disse benyttede 
jeg til at farte om paa Ryggen af for at lærer Egnen at 
kende. Endnu den Gang kendte man ikke til Cykler, og 
derfor var Hesten det eneste lokale Befordringsmiddel 
som stod til min Raadighed. Men jeg var glad for, at jeg 
havde Marcher at tale med. Han led forøvrigt undertiden
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af Tungsind ligesom flere i Slægten. Han havde en Bro
der, der var Chef for (irænsegendarmerne, og en anden 
Broder var Forpagter af en stor Gaard i Sverrig. En Sø
ster var gift med en Kriger, som tog Livet af sig selv 
netop i den Sommer.

Først i October fik jeg Brev fra min Broder Anders, 
der laa som Fæstningskonstabel paa Trekroner og som 
skulde være permitteret i October, men ban var bleven 
angrebet af Lungebindebetamdelse og indlagt paa Garni
sons Sygehus meget lidende, hvorfor jeg og hele min Fa
milie var meget ængstelig for lians Liv. Men skjønt det 
varede længe, kom han sig dog saaledes, at ban hen i 
Marts Maaned 1888 kunde sendes hjem.

Vi havde ikke noget Mølleri paa Gaarden, hvorfor vi fik 
malet alt vort Korn til Kreaturerne paa Lumby Mølle, der 
ejedes af en gammel, prægtig Mand, Hr. Møller Høyer, 
der i sin Tid var Medlem af den grundlovgivende Rigsdag 
i 1848 og senere Medlem af Folketinget. Han havde en 
Søn paa min Alder eller maaske lidt ældre. Til denne Fa
milie kom jeg ofte og tilbragte mange rare Timer i deres 
Selskab. Denne gamle Høyer havde en Fætter, Sognefoged 
Chr. Høyer i Ønslev, der var vor Nabo, ogsaa en flink 
Mand, hvis 3 Sønner havde været Gamlinge paa Næsgaard 
ligesom Faderen. Dér satte jeg ogsaa Pris paa at komme. 
Jeg aflagde ogsaa undertiden Visit hos Sognepræsten, Pa
stor Johannes Fibiger, som da var en ældre Mand, ualmin
delig velbegavet og en udmærket Prædikant, men der kom 
ikke ret mange i Kirke. Det var en Befolkning, som ikke 
havde opladt Øre for Christendom. Hr. Brun gik aldrig i 
Kirke; han sagde, det var fordi han ikke kunde lide Præ
sten. Fruen kom der dog en Gang imellem. Jeg havde det 
hedste Indtryk af Pastor Fibiger og Frue og kom gerne i 
deres Hus. De havde ingen Børn, men en Plejesøn, nem
lig Forfatteren Carl (jjellernf), som jeg dog aldrig saa.

Da jeg en Vinterdag gik i Kirke, var der foruden Præst 
og Degn kun to Børn, (ler var Konfirmander. Pastor Fibi
ger kom saa hen til mig efter en lille Ventetid og spurgte: 
»Syntes De, jeg skal prædike, naar der ikke er andre?« 
Jeg, der var ubelavet paa dette Spørgsmaal svarede: »Ja, 
jeg maa indrømme, at jeg er kommen i Kirke for at høre 
en Prædiken«. »Ja! saa vil jeg ogsaa prædike«, siger Pra1- 
sten, og gik i Gang med (nidstjenesten, løvrigt erindrer 
jeg ikke et Ord deraf. Men Situationen gjorde Indtryk 
paa mig.

Godsejer Bruns førte livligt og meget selskabeligt Hus
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og de indbød altid mig Lil deres Selskaber. Der kom 
ofte Fremmede. Foruden Herrens og Fruens Slægt
ninge husker jeg den unge Stamhusbesidder Granjean 
med Søster og Moder fra Vennersland, Godsejer Han
sen fra Valdnæs, Dampmøller Bag fra Nykjøbing, Lehns- 
greve Raben-Levetzau fra Aalholm, Godsejer Stampe fra 
Skjørringe, Zartmann fra Ulriksdal o. s. v. De var alle 
ivrige Billiardspillere og jeg fik da ogsaa lært den Kunst; 
om det just ikke var min Lyst, saa maatte jeg ofte til
fredsstille min Principal med at spille med barn, naar der 
ingen andre var. Jeg blev ogsaa ofte i de lange Vinterafte
ner hentet op for at spille Whist eller L’hombre med 
Herskabet og Lærerinde Frøken Thorsen. Det var kun 
smaa Summer, vi spillede om.

Hr. Brun var stærkt interesseret i Politik og sluttede 
sig til. »Højre«. Han blev i min Tid opfordret til at stille 
sig som Partiets Kandidat. Dette gav Anledning til, at han 
maatte øve sig som Taler. Det resulterede dog i, at Brun 
opnaaede at blive en anset Bigsdagsmand ligesom hans 
Fader havde været. Sidst i Marts 1888 inviterede Brun 
mig en Dag med til Guldborg paa Lolland, hvor han 
skulde bolde Foredrag tilligemed Pastor Barf aed fra Vaa- 
bensted, der talte om Gordon. Mærkværdigt nok kunde 
vi i dette Foraar gaa paa Isen baade frem og tilbage over 
Guldborgsund.

Baade Godsejeren og Fruen var i det hele overmaade 
elskværdige imod mig, tog mig ofte med ud til et og an
det. Ofte bad Hr. Brun mig ride en Tur med ud i Lan
det. Vi red undertiden flere Mil og aflagde Visiter »her 
og der« bos Bekendte. Alt saadant glædede mig meget til
lige med, at jeg fik udviklet mit Syn paa mange af Livets 
Foreteelser. Men nægtes kan det ikke, at de forvænte mig 
i dette Slaraffenliv i et saadant Maal, at jeg kunde sige 
mig selv, at jeg fik aldrig en saadan Plads mere i Livet.

Midt i September 1888 fik jeg en Afbrydelse i min Stil
ling. Jeg skulde paa Manøvre som Soldat, og meldte mig 
paa Sølvgadens Kaserne den 12te September og samme 
Dag blev vi kommanderet ombord paa Dampfærgen »Sjæl
land«, hvor vi var 1500 Mand, og vi stod og laa som 
»Sild i en Tønde«. Det var et forrygende Stormvejr, men 
alligevel gik vi før Aften nord paa gennem Sundet. Jo, 
længere, vi kom frem, desto værre og højere gik Bølgerne 
og Skibet gyngede meget stærkt, især da vi sejlede forbi 
Kronborg. Her blev det helt uhyggeligt, da Søerne Gang 
paa Gang slog over Badingen og øste vældige Vandmasser



109

ud over os elendige Soldater, der ikke kunde flytte os af 
Stedet for bare Mennesker. Søsyge var vi hver eneste Mand, 
og vi kastede op uafbrudt og ned ad Ryggen paa hinan
den; men Braadsøerne skyllede os af igen. Vaade blev vi 
til Skindet og det var en Masse Vand, som kan hænge i 
det tykke Tøj og saa den frygtelige og vedholdende Søsyge. 
Det hele var umenneskeligt og uudholdeligt. Mange laa som 
Døde paa Dækket og andre græd og hulkede som Børn. 
Ingen Hjælp. Officerer, Læger og Underofficerer opholdt 
sig i Kahytterne og var der nogenlunde dækkede for 
Braadsøer, Vejr og Vind. — Ved Midnatstiden saa jeg Lej
lighed til paa alle fire at kravle over mine Kammerater 
hen til et nærliggende \V. C., men ogsaa der var overfyldt 
af Soldater, som stod, laa og sad, som de bedst kunde, i 
det frygteligste Svineri. Men der var Tørvejr og tæt for Sø
vand. Her klædte jeg mig splitternøgen af og trak det hvide 
Tøj inderst paa Kroppen og saa det vaade Vaahentøj uden 
paa, samt stoppede den vaade Skjorte og Strømper i Tor
nystret istedet. Den Forandring gjorde en vidunderlig Virk
ning paa mig. Imidlertid var det blevet Tørvejr og nu un
der den jydske Kyst var der Læ, saaledes at Skibet faldt 
nogenlunde i Bo. Vi nærmede os nu Daggry, Befalingsmæn- 
dene kom paa Dækket og begyndte at ordne hver sin Kom
mando. Vi lagde nu til i Aarhus Havn og blev stillet op i 
Kompagnier paa Havnepladsen. Efter den frygtelige Nat 
uden Søvn var vi alle meget »matte i Sokkerne«, men vi 
skulde jo i Gang med det forud lagte Program. Vi mar- 
scherede strax om Morgenen gennem Aarhus By ad Lande
vejen nord paa; men begyndte snart efter paa Sikrings
øvelser og derfor blev det temmelig langt hen paa Efter
middagen før vi naaede Byen Liisbjerg, hvor jeg skulde 
indkvarteres som Kompagni-Ordonnans sammen med Kap
tajnen og Stahssergenten. Jeg boede her i et ret godt Kvar
ter hos en Gmd. S. Nielsen Holm i 14 Dage og fik en 
Mængde Løbeture i Omegnen, navnlig til Grundfør Præste- 
gaard, hvor Obersten var i Kvarter. — Derfra rykkede vi 
til Randers, hvor jeg blev indkvarteret hos en Drejer M. 
Rasmussen i von Hattenstræde, hvor jeg boede i 7 Dage. 
Her havde jeg udmærket Tid til at se mig om i denne 
gamle historiske By. Her boede mange Jøder, og jeg over
værede da ogsaa en Gudstjeneste i en jødisk Synagoge. Det 
interesserede mig at høre og se, hvorledes det gik til der. 
Jeg blev ogsaa inviteret til fin Middag hos en Slagterme
ster Natansen, hvor der var en Mængde Gæster og 4 gifte
færdige Døtre. Traktementet af Mad og Drikke var over-
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daadigt. Den 4. Oktober flyttede Kvarteret til Malling og 
Bygballegaard og endelig til Tonsgaard, en lille Herregaard, 
der ejedes af en Jægermester Qvislgaard. Gaarden laa i 
Nærheden af Brabrandt og vi var en Mængde Soldater der, 
da vi havde det man kalder »sammentrængt Kantonne
ment«. Hele Kompagniet blev vist ind i en stor Tærske- 
lade, hvor Kjøregangen laa fyldt med Rivning, der var 
kjørt vaad hjem, fordi Høstvejret havde været saa ustadigt. 
Her i den vaade Siod horede vi os ned som vi bedst kunde. 
Jeg fik reddet mig et Par varme Dækkener og laante en 
Kammerats Kappe, (da hans Hjem var der i Nærheden, 
saaledes at han kunde komme i Seng). Desuden havde jeg 
min egen Kappe. Jeg smed nu det vaade Tøj og hyldede 
mig ind i Kapper og Dækkener efter at have hængt mit 
vaade Tøj til Tørring efter Gaarsdagens Regnvejr og saa 
sov jeg som man kan, naar der tumles af de mange Sol
dater hele Natten. — Næste Nat var hele Rataillonen til 
Natmanøvre, kun jeg som Ordonnans var alene hjemme. 
Denne Nat begik jeg en uscedvanlig stor Frækhed, som 
burde være straffet, men jeg slap mærkværdig godt fra det. 
Ingen af Mandskabet havde været af Tøjet eller i Seng i 
en hel Maaned og derfor var vi ikke fri for at have »Ind
kvartering« selv, ligesom vi gav »Indkvartering« til andre. 
Ved Siden af det Værelse, som var overladt Kompagniet 
til »Skrivestue«, havde Stabssergenten faaet overladt et af 
Herremandens Gæsteværelser med en rar Seng med dej
lige Dundyner. Da Staben jo var med paa Natmanøvre og 
først vilde komme hjem hen paa Morgenstunden, saa tik 
jeg den onde Indskydelse, at jeg jo godt kunde lægge mig 
i den prægtige Seng. Og som tænkt saa gjort. Saa snart 
Kompagniet var vel rykket ud af Gaarden klædte jeg mig 
af til det bare Skind og krøb ned i den dejlige Seng. Aah, 
sikken en Nydelse! Jeg tror aldrig, jeg har nydt en Hvile 
som i denne Seng, og jeg faldt strax i Søvn og »sov som 
en Sten«, og sov selvfølgelig alt tor længe; thi det var lvs 
Mol'gen, da jeg hørte der blev banket paa Døren, som jeg 
havde lukker af indvendig fra. Jeg var strax klar over, at 
det var Stabssergenten, der bandede og rasede over, at han 
ikke kunde komme ind paa sit Værelse og opdager at Dø
ren er laaset inde fra. Jeg besindede mig lidt paa, hvad jeg 
bedst skulde gøre, og hl. a. husker jeg at en forbryderisk 
Stemme i mig sagde: Kryb ud af Vinduet og rend din Vej; 
men det turde jeg ikke. Jeg besluttede mig til at »krybe 
til Korset« og erkende Sandheden, som jeg dog ikke kunde 
løbe fra.
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Stabssergent Lundqvist tordnede nu fælt over mig, men 
jeg tror, at han lo i sit inderste Hjærte. Han endte da med 
at sige, at der blev en ordentlig Straf til mig, naar jeg nu 
kom til Obersten, hvor jeg alt for 2 Timer siden skulde 
have været for at melde mig med Rapporten og Posten. 
Obersten havde Kvarter i Thilst, der laa en Mils Vej nord 
paa.

Jeg var klar over at mine Sager stod uhyggelig daarligt, men 
der var jo ingen Vej uden om. Jeg travede af Sted i mørk 
Anelse. Ved det første Vejkryds stødte jeg sammen med 
Ordonnanser fra et andet Kompagni, og da vi naaede Præ- 
stegaarden i Thilst sad de 2 andre Ordonnanser paa He
steomgangen og hvilede sig. Der var roligt og stille over
alt, alle sov trygt efter den anstrængende Natmanøvre. Vi 
var altsaa kommen for tidligt og maatte endog vente i to 
stive Timer før Adjudanten og Obersten kom op. Vi kom 
efterhaanden og afgav Melding og Rapport, det hele gik paa 
sædvanlig Maade og ingen anede, at jeg havde ligget i Sta
bens Seng. Da jeg kom til Tousgaanl fortalte jeg glæde
strålende Hr. Lundqvist om mit Held. Han svarede: Ja, 
jeg maa indrømme, at det gamle Ord om at »Frækheden 
belønnes« her har staaet sin Prøve. — Den 8. Oktober 
havde vi Kongerevue paa Skejby Mark og Dagen efter 
blev hele Arméen indskibet i Aarhus og sejlet til Korsør. 
Her fik jeg Lov til af Kaptainen at trøde af og logere i mit 
Hjem, hvor jeg traf min Moder og Broder Anders, for næ
ste Morgen tidligt at stille ved Mciriendals Mølle vest for 
Slagelse. PZfter nogle Øvelser afmarseherede vi til Næsby 
ved Skoven, hvor jeg kom i Kvarter hos Gmd. Jens Chri
stensen, men det var langt ud paa Aftenen før vi fandt 
derud i Mørket, som det var. Og da endelig alt paa Skrive
stuen var ordnet for den næste Dag, skulde jeg afsted til 
Obersten, der boede i Gudiiin, med Rapport og Melding. 
Dette var en højst ubehagelig Tur, dels fordi det var bælg- 
mørkt og meget sent og dels fordi jeg var aldeles ukendt 
og Vejen lang, ca. 1 Mil. Der opstod nu den Tanke i mig, 
at det vilde vivre rart om jeg kunde ride derhen, da jeg 
var træt efter Dagens Anstrøngelser. Jeg had Bonden om 
at laane mig en Hest, og det var han villig til, og nu sik
rede jeg mig ogsaa ved at spørge Stabssergenten. Han sagde 
hverken Ja eller Nej, men bemærkede kun, at jeg maatte 
gøre det paa egen Regning, og maatte vide, at jeg løb en 
stor Risiko, da jeg jo let kunde møde en Officer paa Vejen. 
Jeg var klar over det hele, men jeg var saa sjakmat efter 
alle Dagens Strabadser, at jeg vilde vove Experimentet som
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bereden Infanterist. Jeg var vant til at ride, og Hesten til 
at løbe, saa det varede ikke længe før jeg var i Gudum. 
Her var alle de andre Ordonnanser alt arriverede for længe 
siden og ventede med Længsel efter at blive expederede 
for at de kunde komme i Kvarter og hvile. De blev alle 
i høj Grad forbavset, da de saa mig som Rytter, men jeg 
bad dem selvfølgelig om at holde tæt.

Efter en lille gemytlig indbyrdes Passiar kom Adjudan
ten Premierløjtnant Kramp ind til os med et forseglet Brev 
til hans Forlovede. Han spurgte, hvem af os fire Ordon
nanser, der boede nærmest Slagelse, da han gerne vilde 
have Brevet med. Der var ingen af os, som skulde den 
Vej, vi vilde alle nødig have nogen Extratur paa den Tid 
af Døgnet — Klokken var nær ved 12. Saa forlangte Ad
judanten opgivet hvor hver enkelt havde Kvarter, og det 
viste sig at Ordonnansen fra 2. Kompagni boede nærmest 
Slagelse, og derfor skulde han besørge Brevet til Posthuset 
der i Byen, men da Ordonnansen hørte det, blev han me
get misfornøjet med det Resultat og sagde, at »det var da 
rimeligere at Ordonnans Hjort fra 4. Kompagni fik den 
Tur, da han er .ridende!« Adjudanten blev helt altereret 
over den Fdtalelse og spurgte mig om det passede, hvortil 
jeg svarede: ja, og tilføjede, at Vejen til mit Kvarter var 
saa lang og da vort Kompagni var kommen saa sent i 
Kvarter, fordi det laa længst borte fra Buten, var jeg bange 
for, at jeg ikke skulde naa frem med Kompagniets Melding 
i rette Tid, og derfor fandt jeg, at det maatte kunde tilla
des under de forhaanden værende Forhold, at jeg søgte 
Udvej til at komme ridende.

Adjudanten syntes, at denne Forklaring var tilforladelig, 
og Idéen udmærket, og fandt derfor ingen Anledning til at 
irettesætte mig for det, ganske vist, ureglementerede i min 
Fremfærd, men roste mig for den viste Aandsnærværelse. 
Derimod bebrejdede Hr. Kramp Ordonnansen fra 2. Kom
pagni, fordi han havde angivet en Kammerat for at dække 
sig selv, og derfor skulde han nu til Straf bringe Brevet 
til Posthuset i Slagelse. Dermed var jeg reddet ud af en 
fæl Situation. Kort efter fik vi Parolen for næste Dag ud
leveret, og jeg lod Hesten trave afsted mod Næsby ved Sko
ven, alt hvad den kunde.

Den 12. Oktober marscherede vi til Ringsted, hvor vi paa 
Torvet lige ved de store Tingsten fik udleveret Indkvar
teringshillet. Jeg skulde bo hos en Murermester Berentzen 
der i Byen i et pænt og velstaaende Hus, hvor vi blev 
særdeles vel behandlet. Vi blev Dagen efter transporteret 
med Toget til København og permitteret.
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Jeg rejste strax til Boderup 
og indtog min Plads, der i min 
Fraværelse var bleven vareta
get af Kandidat Marcher.

Fra Næsgaard fik jeg ofte 
Besøg, dels af min yngre Bro
der Knud, der da var Lærling 
dér, og dels af Forvalter og 
Elever, ligesom jeg ofte tog til 
Næsgaard og der fulgte med i 
alt, hvad der foregik haade 
inde og ude.

Jeg havde paa Boderup me
gen Tid til min Baadighed, 
som jeg brugte til at tegne, 
læse og skrive. Jeg fik mange 
Bøger til Laans af min Prin
cipal og mange laante jeg i 
det Classenske Bibliotek i Ny
kjøbing, ligesom jeg kom i 
Forbindelse med flere kjendte
Mænd, som Bibliotekar Gud- Frederik Hjort som Forvalter. 
mand-Høyer i Nykjøbing, Pa
stor Barfoed i Vaabensted og Kordegn Holm i Nykjøbing 
m. fl. Alt dette udviklede min Interesse især for Historie.

I Februar 1889 blev jeg opfordret til at være med til at 
spille Dilettantkomedie i Tingsted. Jeg undskyldte mig 
med, at den Sag ikke laa for mig. De kom igen og vilde 
endelig have mig til at spille en Forvalter-Bolle i Hostrups 
„Under Snefog«. Skjønt jeg ikke kjendte Stykket, tænkte 
jeg, at jeg vel maatte kunde gengive mig selv i en Bolle, 
der svarede til min daglige Gerning og derfor gik jeg ind 
paa at optræde. Det hele gik ogsaa meget godt, men jeg 
følte mig dog ikke videre tiltalt af det, skjønt det var 
prægtige Mennesker, jeg spillede sammen med.

Den 25de April var der Examen paa Næsgaard og min 
Broder Knud skulde have Afgangsexamen og derfor vilde 
jeg gerne have været dertil, men da den gamle Gehejme- 
konferentsraad Tesdorpf var meget syg og laa for Døden, 
var mit Herskab paa Ourupgaard, hvorfor jeg maatte blive 
hjemme. Knud fik en fin Examen og blev kun 18 Aar 
gammel Underforvalter paa Fuglsang paa Lolland.

Jeg havde forelsket mig i Lærerinden, Frøken Thorsen, 
som jeg jo saa ofte var sammen med hos Herskabet, og 
jeg troede, at hun var besjælet af de samme Følelser,



114

men da jeg skriftlig friede til hende, tik jeg et skriftlig 
Afslag, som jeg tog mig meget nær. Jeg brændte strax 
hendes Brev; et af de faa Breve, jeg i min Tid har brændt. 
Denne Skuffelse havde dog den gode Følge, at det gik rig
tig op for mig, at jeg herefter vilde lægge mine Sager i 
Guds Haand. Alligevel var jeg en Tid pirrelig og urimelig 
og kom imellem paa Kant med Godsejer Brun, og derfor 
syntes jeg ikke, jeg kunde udholde at være længere paa 
Boderup, hvor jeg ikke kunne undgaa at være sammen 
med Frøken Thorsen.

Jeg sagde saa Pladsen op og søgte en anden. Jeg valgte 
saa en Plads paa Haulykkegaard ved Bandholm under 
Knuthenborg, som havdes i Forpagtning af en Forpagter 
Krogh. Jeg var derovre og hesaa Forholdene, og skjønt 
jeg hverken syntes om Manden eller Forholdene paa 
Gaarden, saa accorderede jeg dog med ham og bandt mig 
til at tage Forvalterpladsen. Faa Dage efter fik jeg Tilbud 
om at blive Overforvalter paa Hesselagergaard paa Fyen 
hos en Forvalter Lange. Dette Tilbud tiltalte mig og jeg 
tog strax imod det. Skrev til Forpagter Krogh, Haulykke
gaard, og bad om at blive løst fra mine Forpligtelser, men 
(let vilde han ikke, saa nu var gode Raad dyre, thi to 
Steder kunde jeg ikke være. Jeg bad saa Godsejer Brun 
om at lægge al sin Indflydelse i Vægtskaalen for at søge 
at løse mig. Han var jo ikke alene gamle Tesdorpfs Svi
gersøn, men tillige Kandidat til Rigsdagsvalget. Alt dette i 
Forening hjalp og jeg blev endelig en fri Mand igen.

Skjønt jeg nu til 1ste Maj 1889 sagde Farvel til de rare 
og Hinke Mennesker paa Boderup, hvor jeg havde hen- 
levet to gode Aar, saa var jeg dog glad, da jeg rejste der
fra, for over Kjøbenhavn, Fredensborg og Vemmelev, hvor 
jeg besøgte Slægt og Venner, før jeg drog over Store Bælt 
til min nye Plads paa Hesselagergaard, som jeg imødesaa 
med store Forventninger, især fordi det var en rigtig stor 
og gammel Herregaard, hvor jeg mente min Fremtids Ar
bejde laa.

Da jeg søgte ny Plads, hjalp min Principal mig med 
følgende Skrivelse:

»Forvalter Fr. Hjort har været her paa Gaarden siden 
1ste Maj 1887. Han har i den Tid vist sig at være en 
meget dygtig og paalidelig Forvalter, der med Interesse 
har varetaget sin Gjærning og har et godt Greb paa at 
behandle Folkene, ligesom der har været god Fart i Ar
bejdet under ham. Hjort er en dygtig Korttegner og Regn-
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skabsfører, af hvilke Sager han har udført adskilligt for 
mig, ligesom han ogsaa viser Interesse for Besætningens 
Behandling og Pasning. Han har her paa Gaarden ogsaa 
haft Lejlighed til at uddanne sig i Sukkerroernes Behand
ling. Hjort er en energisk og bestemt Person, der ved 
Siden af disse Egenskaber er i Besiddelse af et overmaade 
behageligt Væsen. Han har sagt sin Plads op selv, og jeg 
giver ham min bedste Anbefaling med til fremtidige Plad
ser, ligesom jeg ønsker ham alt Held i Livet.

Boderup, den 23de Januar 1889.
0. Brun, 

Godsejer.«



lir.

PAA HESSELA GERGAARD

Hesselagergaard i Hesselager Sogn.

Denne ældgamle Herregaard ligger omtrent midt imel
lem Nyborg og Svendborg nær op ad Store Bælt i Hes
selager Sogn og Gudme Herred. Hovedbygningen er en af 
de smukkeste og ældste Bygninger i vort Land; Grunden 
og den nederste Del af Bygningen er meget gammel og 
den øverste Del stammer fra 1538, da det blev opført af 
den bekjendte Kansler Johan Friis. Til Gaarden hørte ca. 
80 Tdr. Hartkorn med ca. 800 Tdr. Land Ager og Eng og 
ca. 400 Tdr. Land Skov foruden Kirken og en Del Bøn- 
dergaarde. Godset ejedes af en Pastor Møller i Følleslev, 
som fik Ejendommen med sin Kone, der var født Schn- 
mann og tidligere havde været gift med Godsejer Andreas 
Dons, hvis Slægt havde ejet Godset i flere Slægtled.

Godsforvalteren hed Rasmussen, boede i Lundeborg og 
var tillige Godsforvalter paa Broholm. Da Dons døde blev 
Agerbruget forpagtet ud til Forpagter Lange, en Præste
søn fra Hørby ved Holbæk. Han var en høj, ret kraftig 
Mand omkring de 40 Aar, var gift, men havde ingen Børn. 
Han havde været Forvalter før han kom her, men var 
alligevel mærkelig upraktisk og kejtet, var tillige mistænk
som og kedelig i hele sit Væsen. Han havde en underlig 
forrvkt Maade at behandle sine Arbejdere paa. Han gik 
og stillede sig paa Lur hele Dagen for at opdage, naar en 
eller anden gjorde noget, der ikke var rigtigt; men han
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irettesatte ikke den paagaddende Synder, men lod som 
ingen Ting. I det meget bakkede Terrain kunde Forpagte
ren tinde paa at smide sig plat ned paa Jorden, før lian 
naaede en Bakketop for at kravle paa Maven op til det 
øverste, saaledes at Hovedet kun var over Bakken. Saa 
kunde han fra denne Udkigspost udspejde de paa den an
den Side Bakken beskæftigede Arbejdere, uden at de saa 
ham, fordi hans Hoved saa let da kunde forvexles med 
en Sten eller en Jordklump. Saadanne underfundige Trick 
vilde han ogsaa have mig til at foretage, men det stod 
imod min Natur. En Sommernat stod han op Kl. 12 og 
gik ud i Marken, trak Tøjerpælen op for 3 Heste, som 
saaledes var løse, gik saa hjem og vækkede Staldkarlen 
og kommanderede ham ud at fange og tøjre Hestene; der
efter gaa ind og vækkede mig og fortalte mig, hvilke Heste, 
der var løse. Da Staldkarlen kom hjem hen paa Morge
nen fortalte han mig meget rigtig hele Begivenheden; men 
der var rigtignok det aberdabei ved det hele, at da han 
kom ud i Marken var der ikke 3 Heste løse, men nogle 
og tyve, idet de tre løse havde givet sig til at slaas med 
de andre, saaledes at de alle var kommen løse og var ga
loperede ind i en Kornmark, hvor de havde lavet en mæg
tig Ravage. Lignende Dumheder lavede Forpagteren hver 
eneste Dag.

Jeg saa strax den første Dag, jeg kom til Gaarden, at 
det hele gik frygteligt, ligesom jeg ogsaa hurtigt opdagede 
Forpagterens ejendommelige Personage.

Da jeg den 4de Maj naaede Hesselagergaard havde man 
endnu ikke faaet videre begyndt at saa Vaarsæd, medens 
jeg var færdig paa Boderup før jeg den 30te April rejste 
derfra. Saaledes kom jeg til at besaa to Gaarde i det For
aar. Forpagter Lange var latterlig i mangt og meget. Han 
nærede saaledes en sand Rædsel for at nogle skulde vide, 
naar han tog bort fra Gaarden. En Dag saa jeg ham saa
ledes springe bag ud af Sovekammervinduet i Kjole og 
hvidt, da han skulde til et Selskab, løbe over Haven til 
den modsatte Side, hvor Vognen holdt parat til at kjøre 
ham bort. Dette og meget andet kunde selvfølgelig ikke 
holdes hemmeligt, navnlig det kvindelige Tjenerskab op
dagede snart hans Meritter og fortalte det videre til alle, 
som morede sig derover paa Forpagterens Bekostning. 
Han gik ofte oppe om Natten for at spejde efter om alt 
stod rigtigt til, og skjønt han den Gang var i den bedste 
og kraftigste Alder, saa kunde det ikke undre nogen, at 
han var træt og sløj og uoplagt om Dagen. Da han en
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Aften havde Selskab og der ikke var saa faa Fremmede, 
saa satte han sig træt ned i en Lænestol midt i Selskabs
lokalet, hvor Samtalen gik livligt mellem Gæsterne, men 
pludselig hører man en usædvanlig højlydt Snorken; det 
var Forpagteren, der sov de retfærdiges Søvn midt imellem 
sine Gæster og underholdt dem med sin Snorken. En æl
dre Herre, Sekretair Hein, en Holstener, der i sin Tid 
havde været Underofficer og efter sin Afsked været ansat 
som privat Sekretair hos den afdøde Godsejer A. Dons, 
boede nu som Pensionist i en Villa i Hesselagergaards 
Skov lige op til Bæltet. Hr. Hein kom hen til mig og 
sagde: »Gutt forbarme mig, den Forpagter sover; han so
ver fast!« Det var selvfølgelig en stor Skandale, men der 
var noget lignende hver Dag. Folkene paa Gaarden var 
vanskelige at faa Ret med. Der var en Demoralisation uden 
lige, som havde faaet Lov at trives og udvikle sig gennem 
en lang Aarrække. Sagen var, at Donserne var heller in
gen god Familie for Gaarden og Omegnen. Jeg var derfor 
alt andet end tilfreds med min Gerning der. Alle Forhold 
var saa forkludrede, at det nærmest var umuligt at faa 
Rede paa.

I min Fritid arbejdede jeg som sædvanligt med Læs
ning og Skrivning. Allerede da jeg var paa Marienborg 
var jeg begyndt at skrive til Uge- og Dagblade om land
økonomiske Spørgsmaal, ligesom jeg ogsaa, medens Fader 
endnu levede, havde faaet opnoteret en Mængde angaaen- 
de hans Slægt. Alt dette, tilligemed mine egne Undersø
gelser, arbejdede jeg nu paa at faa samlet i en Slægtsbog. 
Jeg havde imidlertid Besvær med at tyde fremmede Sprog, 
navnlig noget Latin, som vedrørte Slægten. For at faa 
klaret Meningen af Latinen introducerede jeg mig hos 
Sognepræsten, Pastor Chr. H. de Thurah. Han var den 
Gang en Mand paa nær de treds, høj og svær, men mild 
og venlig; han var en dygtig Prædikant, der ofte selv blev 
bevæget under Prædikenen og man forstod, at han forud 
havde forberedt sig for Guds Ansigt.

Pastor de Thurah var 3 Aar forud bleven forflyttet fra 
Drejø og havde tidligere været Lærer og Inspecteur paa 
Højskolen Hindholm, efter at han i 5 å 6 Aar havde væ
ret Folketingsmand for Møen. Jeg blev overmaade venligt 
modtaget af Præsten, der med Interesse hørte paa mit 
Arbejde, saaledes at jeg efterhaanden helt fik ham revet 
med paa mine Idéer. Det viste sig snart, at han og 
min Fader begge var Studenter fra 1847, uden at de dog 
havde kjendt videre til hinanden. Hans ældste Datter
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Parti fra Hesselager. 
Malet af Frode de Thurali.

maatte op paa Loftet og lede Studenternes Jubilæumshil
lede frem fra 1872, og der var mange andre Ting, som 
bragte Tiden til at løbe rask for os. Jeg skulde ud at se 
den 5 Tdr. Land store Præstegaardshave, som var et helt 
Mesterværk af Orden, Skjønhed og Frugter. Vi var ovre i 
Kirken for at studere de mange Inskriptioner og Kpitafier 
over kjendte Mænd og Kvinder. Alt dette var herligt, — 
men det, som jeg dog var mest optaget af, var den Mod
tagelse, jeg fik, da jeg ringede paa Døren og den ældste 
af Døtrene lukkede mig ind. Hun var nemlig en madonna
lignende Skjønhed, middelhøj og rank, alvorlig, havde sort 
Haar og store mørke Øjne. I hele hendes Væsen var der 
noget saa usigeligt fint og tiltalende, der rørte mig lige 
ind i Hjærtet. Jeg fik ikke talt ret meget med hende den 
Dag, da jeg jo var optaget af Præsten, men vi fik dog 
vexlet nogle faa Ord, der var nok for mig til at forstaa, 
hvad der boede i den unge Pige, der var 24 Aar. Jeg var 
glad, da jeg gik og Præsten had mig komme igen om 
nogle Dage efter den latinske Oversættelse, som da skulde 
være færdig. Jeg kom den Gang og senere flere Gange, hl. 
a. var jeg dér paa min 26-aarige Fødselsdag, da vi endte 
med at spille Kroket, og jeg fik Lejlighed til at hjælpe 
Frøken Anna de Thurah fremad gennem flere Buer. Lige
ledes traf jeg ofte hende og Søsteren, Frøken Marie Elisa
beth de Thurah, samt flere unge Damer, der daglig badede 
i Stranden udfor Hesselagergaard og derfor skulde passere 
Vejen, der førte over Gaardens Marker, hvor jeg jo havde
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min daglige Gang. Jeg kunde saaledes ikke undgaa at 
træffe de nydelige unge Damer og gjorde mig heller ikke 
Umage derfor — tværtimod. Det endte med, at jeg for
elskede mig i den ældste af Døtrene og jeg troede ogsaa 
at have bemærket, at jeg ikke var uden Interesse for hen
de, men jeg kunde aldrig komme til at tale med hende i 
Enrum, der var altid saa mange tilstede. Jeg var henrykt, 
da jeg sidst i September 1889 blev inviteret til at være 
Fadder til Gartner Hansens lille Datter, som Præstens to 
Døtre skulde holde over Daaben. Saa kom jeg altsaa sam
men med disse prægtige unge Piger igen. Jeg haabede paa, 
at der mulig nu skulde blive en Lejlighed til at erklære 
mig! Men nej, der var for mange Mennesker. Imidlertid 
blandede der sig for mig den daglige Prosa i Begivenhe
derne, og de var ikke lystelige. Forpagter Lange var en 
vanskelig Mand at omgaas. Jeg vilde og kunde ikke bøje 
mig for hans forrykte Indfald og ofte saarende Bemærk
ninger, hvorfor vi ofte tørnede ret alvorligt sammen, og 
en skønne Dag blev vi enige om, at det var bedst for 
begge Parter at skilles til 1ste November 1889.

Efter at den Bestemmelse var taget, var jeg selvfølgelig 
stærkt optaget af at faa mig en ny Forvalterplads, hvilket 
ikke var helt let. Men mine Anstrængelser resulterede dog 
i, at jeg den 19de September fik Forvalterplads paa Dau- 
rup ved Jyderup hos en Godsejer J. C. Hauberg. Da jeg 
havde opnaaet Sikkerhed om dette, faldt der atter Bo 
over mig og jeg fandt atter Lejlighed til at aflægge Besøg 
i Præstegaarden, uden at jeg dog opnaaede min Hensigt. 
Fn af de sidste Dage i October var jeg før min Afrejse 
fra Egnen atter i Præstegaarden for at sige Farvel. Den 
Aften var jeg fast besluttet paa at ville søge en Lejlighed 
til at faa en Samtale i Enrum med Frøken Anna. Og 
skulde dette — imod Forventning — ikke lykkes, saa 
havde jeg sikret mig med at skrive et Frierbrev til hende, 
som jeg da vilde lade tilbage, naar jeg gik. Men Skæbnen 
vilde noget andet. Da jeg kom, var Præsten og Fruen 
alene hjemme, medens alle de unge Damer var paa Be
søg hos Apoteker Thannings. I Haab om, at de skulde 
komme hjem, gav jeg mig god Tid, ja, alt for god Tid, 
endog saa længe, at jeg selv fandt, at det var nær ved at 
være uanstændigt. Saa maatte jeg gaa med uforrettet Sag, 
samtidig at der ligesom var noget, der holdt mig tilbage 
fra at aflevere det Brev, jeg gik med i Lommen. Kort 
sagt, jeg »brændte inde med det hele«.

Dagen efter rejste jeg fra Hesselagergaard samtidig med,
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at jeg stoppede op i mit Hjem i Vemmelev og hos Slæg
ten i Kjøbenhavn et Par Dage, før jeg den 1ste Novem
ber 1889 indfandt mig paa Daurup, hvor jeg skulde afløse 
en ældre Forvalter Brøcktier, der skulde hen at bestyre 
en anden Gaard, som Godsejer Hauberg ejede, nemlig 
Nidløsegaarden, 2 Mil nord for Sorø i Nidløse Sogn.
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PAA DATRUP

Daurupgaard i Bjergsted Sogn.

Daurup er en lille Hovedgaard, der ligger i den nord
lige Del af Bjergsted Sogn i Arts Herred. Den havde et 
Tilliggende af ca. 500 Tdr. Land, hvoraf ca. 100 Tdr. Land 
Skov, temmelig middelmaadelig Jord, af hvilke en Del 
var meget bakket. Til Ejendommen hørte et lille Bøn
dergods, bestaaende af nogle Boelsteder med et samlet 
Tilliggende af ca. 100 Tdr. Land. Bygningerne var ret nye 
og tidsvarende indrettede, men Egnen var har og af nær
mest »jydsk Natur«. Ejeren, (lodsejer J. C. Hauberg, hav
de lige kjøbt Ejendommen af Kaptajn Dons, Fader til den 
bekjendte Skuespillerinde, Elisabeth Dons, der stammede 
fra Hesselagergaard. Godsejer Hauberg ejede tillige Nid- 
løsegaarden, hvor han endnu boede, da jeg kom til Dau
rup; men kort Tid efter flyttede han dertil og lod den 
være Hjem for Familien, der bestod af Hustru og 4 
Børn. Godsejeren var en høj, kraftig, nærmest svær 
og repræsentativ Skikkelse, noget lad og endolent i sit 
Væsen. Han var da sidst i Trediverne og Fruen ligeledes. 
Hun var ogsaa høj og meget kraftig og lignede sin Mand 
meget i Temperament; men hun var noget intrigant og 
mandhaftig. De var begge enige om at søge de store Land
ejendomsbesiddere og deres Omgang. De var meget vel
havende, men levede iøvrigt et ret jævnt Liv, uden at
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man mærkede den mindste religiøse Tendens. Alt samlede 
sig om at faa mest muligt ud af Gaarden.

Jeg kom til Gaarden 1. November 1889 og blev modta
get af den hidtidige Forvalter, en Hr. ttrøckner, der nu 
skulde til Nidløsegaard og bestyre den; ban var en ældre, 
noget anløben og kun lidet betydende Personage, som jeg 
ikke fik meget tilovers for. Jeg blev installeret i et meget 
pænt Værelse i en Sidebygning, hvor Gartner Fritz og 
flere andre ogsaa havde Værelser. Paa Gaarden var en hel 
Skok af tjenende, kvindelige Væsener, som Fruen yndede 
at omgive sig med, af hvilke den mest betydende var en 
Frøken Kopp, der var Lærerinde for Børnene. PLndvidere 
var der en flink og rar Skovfoged, der var gift og levede 
et pænt Liv i sit lille Hus ude i Skovene. Der var ingen 
Godsforvalter; det lille Bøndergods styrede min Principal 
og jeg i Fællesskab. Godsejeren, der ikke altid følte sig 
sikker nok i alle Sager, søgte ofte en privat Raadgiver, 
som hed Qvade, der boede i Nærheden, men tidligere 
havde været stor Herregaards-Forpagter paa Vesterbygaard 
og Saltofle.

Jeg førte iøvrigt en ret behagelig Tilværelse i denne 
Plads, spiste ved Herskabets Bord til alle Maaltider og 
opholdt mig ofte i Familiens Skjød, hvilket især Godseje
ren satte Pris paa, da han dog saa havde et Mandfolk at 
tale med, ellers var der jo kun Damer. Men det var ikke 
altid, at dette passede mig, idet jeg følte Trang til ogsaa 
at søge andre Mennesker. Jeg fandt da ogsaa snart baade 
een og anden, som jeg aflagde Visit hos, saaledes Proprie
tair Chr. Iialff' paa Olslriip, Proprietair Omøe, Snuderup- 
gaard, og Proprietair C. F. Lund paa Aldersro, der var 
Studenterkammerat og Ungdomsven af min Fader. Hr. 
Lund var en prægtig og meget rar Mand, hos hvem jeg 
ofte kom. Desuden havde jeg travlt med Arbejdet paa min 
Stambog, som jeg her fik gjort færdig og aftalt med Bog
trykker Thortzen i Kallundborg om at trykke den. Dette 
var for mig et meget stort Nummer og tog meget af min 
Fritid. Jeg glædede mig over, at Aviserne omtalte Bogen 
pænt, og en Del fik jeg ogsaa solgt, men jeg forærede om
trent lige saa mange bort. Blandt de mange, jeg lyksalig
gjorde med min Bog, var selvfølgelig ogsaa Pastor de Thurah 
i Hesselager, der glædede sig over Bogen og skrev, at jeg 
rev ham med i min store Interesse for Historie.

Under mit Arbejde med denne Slægtsbog, kom jeg efter- 
haanden i Forbindelse med en Mængde nære og fjerne 
Slægtninge, der var af megen Interesse for mig.
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Mit daglige Arbejde med Ledelsen af Arbejderne gik ro
ligt og støt, idet der var en solid og dygtig Stab af Dag
lejere, navnlig var der en overmaade dygtig og tro For
karl, Niels Larsen, som det var mig en (ilæde at arbejde 
sammen med. Godsejeren havde tiere store Selskaber, som 
jeg altid var med til, ligesom jeg en enkelt Gang var med 
til et og andet Selskab paa Egnen. Tydelig husker jeg et 
Julebal paa Gæstgivergaarden i Jyderup, hvor jeg var med 
og traf flere af Egnens Honoratiores, blandt andet Forpag
ter Lindhard fra Agersvold med lire Døtre, af hvilke jeg 
havde den ene til Bords. Det var alle lire nydelige Damer, 
men de var ogsaa alle mere eller mindre rødhaaret og det 
har mærkeligt nok altid virket frastødende paa mig; et 
Faktum, jeg ofte har bebrejdet mig selv, da det forekom
mer mig urimeligt; men jeg kan ikke gjøre for, at jeg næ
rer Antipati imod det røde. Jeg mener, at det stammer 
fra, at min Fader altid advarede os imod rødhaarede 
Mennesker, fordi han paastod, »at de altid havde en Bæv 
bag Øret«! Jeg har ofte følt det uberettigede i denne Ud
talelse, men har desuagtet ikke kunnet frigjøre mig for at 
nære den samme Tro om de rødhaarede.

En af de første Dage i Marts 1890 bad min Principal 
mig om at tage hen og bestyre Nidløsegaarden en Tid, til 
han fik antaget en ny Forvalter dertil, da han maatte 
skille sig af med den gamle Forvalter Brøchner. Jeg tog 
med Glæde der over, da jeg syntes, det var ret interessant 
at se Forholdene der paa nærmere Hold.

Gaarden var paa ca. 400 Tdr. Land, milde sandmuldede 
Jorder, der strakte sig helt ud til Aamosen. Der hørte og
saa et Teglværk til Gaarden. løvrigt erindrer jeg ikke me
get fra mit korte Ophold dér, der kun varede 4 Uger. 
Næppe var jeg tilbage paa Daurup igen, før der var et 
stort Selskab paa 30 Mennesker. Jeg erindrer det særligt, 
fordi det gik Godsejer Hauberg saa uheldigt, da han vilde 
holde en Tale og byde Gæsterne velkommen, saa havde 
han anlagt den alt for besværligt, idet han strax gik i 
Staa, og skjønt han to Gange forsøgte at komme i Gang 
igen, saa var det ham umuligt. Han blev saa skamfuld og 
kobberrød i Ansigtet, ligesom Angstens Sved perlede frem 
og løb i stride Strømme. Saa satte han Glasset, gjorde en 
Undskyldning og gik ud af Stuen. En af de smaa Børn, 
som sad ved et Sidebord, sagde højt, saa alle kunde høre 
det: »Fader vilde sige noget«, det var Barnet klar over, 
og vi andre tvivlede heller ikke derom. Stemningen var 
trykket blandt Selskabet, men Etatsraad Lemvig til Algi-
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strup reddede Situationen ved at tage Ordet og i velvalgte 
Ord, der passede til Stemningen, klarede han nogenlunde 
Greierne. Jeg havde Lærerinde Frøken Kopp til Bords. 
Hun var en Præstedatter fra Sandby, høj, rank, sorthaaret 
og mørkøjet, en stille og pæn, ung Pige, som i meget til
talte mig, men hver Gang mine Tanker beskjæftigede sig 
med hende, indblandede sig hos mig Minderne om Frøken 
de Thurah fra Hesselager, der har Prisen. Frøken Kopps 
nære og daglige Tilstedeværelse og de daglige Samtaler 
bragte mig en til Vished grændsende Sandsynlighed for, at 
dersom jeg friede, saa fik jeg Ja, og havde jeg ikke først 
truffet Frøken de Thurah, saa var jeg efterhaanden bleven 
saa præpareret, at jeg havde gjort det. Frøken Kopp var 
Datter af Sognepræst, Pastor Kopp i Sandby syd for Ring
sted. Kort sagt: de Følelser, der betog mig i de Dage, bi
drog til at fremskynde en Bestemmelse, jeg længe havde 
næret, nemlig at gjøre Alvor af at frie til Frøken Anna de 
Thurah. Den 20de April 1890 blev den Dag, jeg skrev det 
Brev, der blev af saa gennemgribende Betydning for mit 
senere Liv. Brevet kom til Verden efter lange og indgaa- 
ende Overvejelse med mig selv og under Bøn til Gud. Og 
da jeg havde skrevet det, blev jeg rolig og bragte det selv 
til Stationen i Svebølle. I de følgende Dage havde jeg Ar
bejder for i Skoven, hvor der var passende Stilhed til 
mine Tanker. Allerede den 23de April havde jeg Frøken 
Annas Svar paa mit Brev. Brevet var skrevet den 21. April, 
fyldte 4 Sider og var ikke til at tage Fejl af. Det var netop 
det Svar, jeg ønskede, og fremført paa en saadan Maade, 
at det bandt vore Hjærter sammen for Livet. Hvad der 
stod i vore Breve, vedrører kun os to, men en enkelt 
Sætning i min Udkaarnes Svar er saa betegnende, at den 
tilfulde viser, paa hvilket Grundlag vor Forbindelse er 
bygget op og derfor vil jeg anfører den her.

Anna de Thurah skrev: » . . . . Jeg troer ogsaa, at De 
er et alvorilgt, troende Menneske; uden Troen paa Gud, 
kan en Forbindelse og et Ægteskab aldrig blive lykkeligt. 
Jeg har altid bedt Gud om, at hans Vilje maatte ske med 
mig, og det beder jeg ogsaa om nu; dette er saa vigtigt 
et Skridt i Livet, og gør man det paa egen Haand, uden 
at spørge Gud derom, saa vil det aldrig blive til Vel
signelse! ............«

Frøkenen svarede paa min Henstilling om et personligt 
Møde, at vi kunde træffes i hendes Broders Hjem i Kjø- 
benhavn, hvor hun just stod i Begreb med at rejse til 
Dagen efter. Skjønt det var midt i Sædetiden, saa beslutte-
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de jeg mig dog til at rejse til Kjøbenhavn den 25de April. 
Min Principal forstod ikke Grunden til, at jeg absolut vil
de til Hovedstaden paa et saadant Tidspunkt, men han 
gik dog ind paa selv at forvalte Gaarden, medens jeg var 
fraværende, imod at jeg begrundede min Rejse, naar jeg 
kom tilbage.

Om Morgenen tidligt kjørte jeg til Jyderup, og da jeg 
passerede Jyderup Skov sprang de første Bøgegrene ud, 
medens Solen tittede frem gennem de ellers nøgne Grene. 
Jeg naaede Kjøbenhavn ved 10-Tiden, og da jeg ikke ane
de, hvor Dagmarsgade laa, hvor Frøken Thurah opholdt 
sig, saa tog jeg en Drosche derud. Men Skæbnen vilde, al 
jeg ikke kunde finde Huset Nr. 18, som var bleven mig 
opgivet som Stedet, hvor jeg kunde tinde hende. Dagmars
gade endte nemlig blindt den Gang med et stort Stakit 
tværs over Gaden og paa højre Side var Nr. 16 det sidste 
Hus, et 4-Etagers højt Hus. Jeg forhandlede med Drosche
kusken derom, og vi blev enige om, at det maatte være 
Nr. 16. Jeg travede op ad alle Trapperne lige til Taget, 
men der boede ingen Thurah i det Hus. Jeg maatte atter 
ud paa Gaden og sondere Terrænnet. Jeg opdager saa, at 
der inde bag Stakitet i en stor Have laa en Villa, og paa 
en lille Indgangslaage ganske rigtigt stod Nr. 18. Nu var 
jeg sikker paa, at jeg var paa den rette Vej. Da jeg med 
hankende Hjærte ringede paa, kom Frøken Marie Elisa
beth de Thurah, der bestyrede Huset for den yngste Bro
der, Malermester P'rode de Thurah, der var Enkemand. 
Frøkenen lukkede mig fra Entreen ind i et Gæsteværelse, 
hvor jeg anbragte mit Rejsetøj. Derefter fulgte hun mig 
over Entreen og aabnede Døren ind til Dagligstuen, og 
samtidig med, at jeg trinede ind ad Døren, lukkede hun 
Døren for mig, og i det samme kom Søsteren Anna ind 
fra en Dør i modsatte Side af Værelset. Hvad der nu gik 
for sig kan lettere tænkes end beskrives; jeg ved, at vore 
Læber mødtes i varm Kjærlighed for første Gang og vore 
Hjærter slog hurtigt hinanden stærkt i Møde, og vi lovede 
hinanden trofast Kjærlighed for Livet og Evigheden. Tiden 
gik mærkelig let og vi fik en lang, lykkelig Time sammen.

Vi vaagnede først op til Livets Prosa, da min Kjærestes 
Søster bankede paa Døren og inviterede os ind til en 
varm Frokost med mange, herlige Retter. Men ak! vi var 
begge saa betagne af, hvad der var foregaaet, at vi aldeles 
ikke kunde spise noget. Vi maatte bogstaveligt leve af 
»Kjærlighed og Kildevand«; thi Vand kunde vi drikke. 
Vi blev snart gratulerede af de i Kjøbenhavn værende



12/

Anna de Thurah. Frederik Hjort.
23/4 1890. 25/4 1890.

Slægtninge, der forud var varskoet. Min Kjærestes ældste 
Broder og hans Kjæreste boede ogsaa i Kjøbenhavn, og 
min Faders Søster, der boede i Rosenvænget, var vi ude 
at hilse paa. Hun blev noget altereret over den Overra
skelse, men blev dog beroliget og tog pænt imod min 
Kjæreste og var meget glad for vor Forbindelse.

Dagen efter, den 26de April, skrev jeg til min Kjærestes 
Forældre og bad om deres Tilladelse til vor Forbindelse, 
og tik to Dage efter følgende Brev fra min Svigerfader:

»Hesselager, 27de April 1890.
Kjære Hr. Hjort!

Jeg modtog i denne Aften Deres venlige Brev i Forening 
med min Datters, og jeg glæder mig over, at De har vun
det hinandens Hjærter, da jeg er overbevidst om, at det 
er sket i den fuldeste Oprigtighed og Forstaaelse. De har 
vistnok kunnet mærke, at jeg sætter megen Pris paa Dem, 
og det glædede mig altid at modtage Deres Besøg. Den 
Naturlighed og Hjærtelighed, De lagde for Dagen i hele 
Deres Optræden, og den Trofasthed og Kjærlighed, hvor
med De omfattede det Arbejde, De syslede med, vandt 
mig saaledes for Dem, at jeg maa sige, at De er den af 
de unge Mennesker, vi har lært at kjende her, som jeg 
sætter højst. Gud give, at De og Anna maa mødes saale
des i Kjærlighed, at den først og fremmest forener Dem i 
Tro og Haab i Jesu Christi Samfund som er det, der



12«

alene kan hellige Hjærtets Kjærlighed, saa at den ikke 
søger sit eget, men tror og taaler, bærer og haaber alt 
og aldrig affalder! Saa er jeg ogsaa vis paa, at Deres For
ening skal blive dem begge til Glæde og Velsignelse. Jeg 
bringer Dem i dette Haab min Kones og mine bedste Øn
sker og befaler Dem i Guds naadige Miskundhed, som jeg 
daglig vil nedbede over Dem.

Jeg vil haabe, at De maa kunne være færdig med Vaar- 
arbejdet til Pinse, og at vi da maa have den Glæde, at 
se Dem hos os.

Modtag til Slutning vore hjærteligste Hilsener. Lev vel! 
Deres hjærtelig hengivne

C hr. Thurah.«

Det var en ung, smuk og dygtig Pige, jeg var blevet 
forlovet med, ret et Menneske efter mit Hjærte, og det 
allerbedste var, at hun var og er en sand, oprigtig og in
derlig troende Christen, og som gerne vil have sit Liv og 
sit Hjem præget deraf. Men min Kjæreste havde aldrig 
haft med Landhusholdning at gjøre, opvoxet som hun var 
i en Præstegaard, uden Avling, og »rig« paa jordisk Gods 
var hun heller ikke lige saa lidt som hun havde Udsigt 
til at blive det, idet hendes Fader faa Aar før havde tabt 
alt, hvad han ejede ved en Svogers Fallit. Dette var jo 
uheldigt, især for Børnene, der just alle fire skulde sættes 
i »Vej« og derfor havde Hjælp Behov. Men al den Slags 
tænkte jeg slet ikke paa, jeg skænkede det ikke en Tanke. 
Jeg var helt optaget af, at jeg ejede denne prægtige Pige, 
og især var jeg lykkelig over, at hun var en trofast Na
tur, og saa var jeg glad for, at hun var af god og pæn 
Familie; thi dette var i mine Øjne af langt større Betyd
ning end mange Tusinde Kroner. Min Kjærestes Slægt 
havde i ni Slægtled været Præster eller Officerer, og den 
første af dem, som var Provst paa Lolland, stammede fra 
Bønderfolk i Vendsyssel, nemlig fra Skipper Clements Fa
milie i Vedsted i Aasted Sogn. Slægten blev adlet i lliO, 
da to Brødre, nemlig den kendte Generalbygmester og 
Generalmajor Laurits de Thurah og Broderen, Skibsbyg
mester og Oberst Diderik de Thurah blev optaget i Adels
standen. Ogsaa deres Brodersøn, Chr. H. de Thurah, der 
var Eqvipagemester og Commandør, blev adlet i 1773. 
Fra denne sidstes lige Linie stammer min Kjæreste. Men 
iøvrigt har det alle Dage ligget meget langt fra Slægten 
at prale med dette Adelskab. Derimod har de alle higet 
efter at faa deres Sjæl adlet og dette har Familien sat 
som sit Maal.
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Da jeg to Dage eller min 
Forlovelse kom til Daurup 
Kl. ll1/2 om Aftenen, sad 
min Principal endnu oppe 
paa sit Contor og sled i 
Regnskaberne. Jeg gik op 
for at melde min Ankomst 
og fortælle ham Nyheden.
Han gratulerede mig pænt 
og sagde, at han havele anet 
Grunden til min Rejse. Om 
Morgenen efter kom alle 
Damerne og ønskede mig 
til Lvkke, mere eller mindre 
hjærteligt. De vilde endelig 
se min glatte Guldring og 
overbevises om, at det var 
sandt. Jeg selv var »i den 
syvende Himmel«, om ellers 
nogen har været der, saa 
var det mig, saa lykkelig 
var jeg. Jeg skrev hver an
den Dag meget lange og in
derlige lireve til min Hjær- 
lenskjær, og hun var flink 
til at gjøre Gengæld. Vi 
havde saa meget at sige hin
anden, vi kunde blive ved 
i det uendelige, havde altid 
noget nyt og godt at med
dele; vi blev ikke trætte.

Den 30te Maj skulde min Annas ældste Broder have 
Bryllup med sin Forlovede, Anna Johansen fra Slesvig, og 
jeg skulde med til Højtideligheden, som skulde staa i Hes
selager. Jeg længtes meget efter den Dag for at kunne 
være sammen med min Elskede. Jeg rejste Dagen før og 
stødte i Korsør sammen med Brudefolkene og Annas yng
ste Broder og Annas Fætter, Skibskonstruktør C hr. E. de 
Thurah, og liere andre Bryllupsgæster. Fra Nyborg kjørte 
vi med Hestekjøretøj de 3 Mil til Hesselager, hvor Huset 
alt var fuldt af Fremmede, der modtog os med Glædes- 
raah og jeg favnede min Elskede.

Mine Svigerforældre tog begge kjærligt imod mig og ind
lemmede mig i Familiens Kreds. Fredagen den 30te stod 
Brylluppet. Svoger Frode førte sin ældste Broder til Alte-

Anna de Thurah 1884.



130

rel og Annas Kirtler, (Liir.
F. de Thurab, førte Anna Jo
hansen op til hans Side og 
Svigerfader forrettede Vielsen 
smukt og rørende. Dagen 
efter var Anna og jeg nede 
paa Hesselagergaard for at 
besøge Gartner Hansens og 
se til vor tielles lille Gud
datter, Inger Marie. Om Søn
dagen allagde vi Visitter om
kring i Bven hos nogle af 
dem, som havde gratuleret 
os til Forlovelsen. Om Af
tenen maalte jeg, hvor nødig 
jeg end vilde, rejse tilbage 
til min Gjærning paa Dau- 
rup. — Gud overvældede mig 
med saa megen Godhed, Lyk
ke og Velsignelse, at jeg ikke 
kan beskrive det; og kunde 
ikke nok takke ham derfor; 
men hele mit IIjærte llød hen
i Taksigelse og Lovprisning.

Anna de Thurab. ,,
1887 af et Gruppebillede. M"1 K.lææste Og jeg mød-

tes liere Gangs den Sommer, 
idet hun aflagde et Fengere Besøg hos sin Barndoms
veninde, Marie Martine, der var gift med SkoleFerer A. 
Jensen i Borup, og dér havde vi et rart Fristed at mødes. 
Vi kunde let derfra alFegge smaa Visitter hos Sla'gt og 
Venner i Kjøbenhavn og Fredensborg samt i mit Hjem i 
Yemmelen. Moder var strax lidt betænkelig ved Forlovel
sen, idet hun var bange for, at Anna vilde blive en for 
»fin« Kone til en Landmand, men det varede ikke lamge, 
før hun opdagede, at hun trods den »line« Afstamning 
dog alligevel kunde arbejde. Moder naaede at blive om
trent lige saa lykkelig som jeg — for sin Svigerdatter.

Men nu var det atter galt med Soldatervæsenet. Jeg 
skulde til Manøvre og den 2den September 1890 meldte 
jeg mig for tredie og sidste Gang til Kongens Tjeneste. 
Jeg havde forud taget mig et Par Dages Ferie, som jeg 
benyttede til at farte rundt med min Anna til gode Ven
ner og Slægtninge; baade de gamle paa Fredensborg og 
hos min Grandonkel, Christensens, var de glade for min 
Kjiereste, der gjorde Lykke hos hele min Slægt.
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Da jeg den 2den September var trukket i Kongens Tøj, 
og vi skulde marschere ud af Sølvgadens Kaserne til 
Kantonnementet paa Islemark, havde Anna og hendes Sø
ster stillet sig op uden for Kaserneporten for at se mig 
drage ud. Jeg saa begge Pigebørnene staa og spejde efter 
mig, men de kunde ikke opdage mig, fordi vi nu var ens 
alle, da vi var i Kongens Tøj. Det blev dem en Skuffelse. 
Vi marscherede ud til Gaarden »Islehøj«, hvor jeg blev 
indkvarteret sammen med Stabssergent Lindqvisl, medens 
Kaptajn Monberg laa paa Islegaard. Jeg var som sædvan
lig Ordonnants ved Kompagniet, ligesom ved de forrige 
Indkaldelser. Jeg bar vel Gevær under Marschen til 
Kantonnementet og tilbage igen, men ellers brugte jeg 
ikke Geværet og var slet ikke med til Øvelse en eneste 
Time, hvilket jeg da forøvrigt heller ikke var under min 
forrige Indkaldelse. Vi blev i hele Maaneden liggende paa 
Islehøj, og jeg var efterhaanden blevet saa indlevet med 
Stabssergenten, at min Plads som Ordonnants var særdeles 
misundelsesværdig, og han skaffede mig mange smaa Ærin
der til Kjøbenhavn alene for at give mig Lejlighed til at 
komme derind, thi ellers vilde det jo ikke se saa godt ud, 
dersom jeg altfor ofte bad om slige Rejsetilladelser. Og jeg 
vilde jo meget gerne ind til Byen, da min Kjæreste op
holdt sig hos min Tante i hele den Tid, jeg var indkaldt. 
Paa den Maade havde vi udmærket Lejlighed til endog 
meget ofte at ses. Det kunde jo træffe saa uheldigt, at der 
hengik nogle Dage, hvor det var mig umuligt at komme 
til Kjøbenhavn, skjønt jeg som Regel havde Fritid nok. 
Paa saadanne Dage vilde det jo have været særdeles vel
komment om min Kjæreste kunde komme ud til mig, 
men den Spekulation satte Tante sig imod ud fra den Be
tragtning, at det vilde være upassende for en pæn Dame, 
saaledes at besøge en Soldat, selvom det var hendes IIjær- 
tenskjær. Denne Afspærring var vi ikke saa glade for, og 
det var os i Virkeligheden meget paatværs, og vi søgte da 
ogsaa at omgaa Forbudet, hvilket lykkedes en Dag, da 
min Anna var i Besøg hos sin Broder Frode, som hun 
uden min Tantes Vidende fik til at tage med sig ud til 
Islemark, hvor vi traf sammen paa Jernbanestationen og 
havde nogle rare Timer sammen. Men saa vil Ulykken, at 
jeg i min Glæde over Besøget faa Dage efter kommer til 
at fortale mig i min Tantes Nærværelse og derved røbe 
vor Samvær den paagældende Dag. Saaledes fik min Tante 
Færten af, at vi havde narret hende ved at besøge hin
anden uden hendes Vidende. Herover blev hun meget 
vred; en Vrede, hun rugede over i Aar og Dag, og kunde
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Frederik Hjort og Anna de Thurah. 
Under Kantonnements Øvelserne 1890

al’ den (irund ikke be- 
kvemme sig til at tage 
med lil voit Brvllup.

Som Korholdene nu 
havde udviklet sig l’or mig, 
stod det mig klart, at saa- 
fremt jeg skulde blive 
indkaldt oflere, bvad nu 
enten det var til Krig 
eller Kred, saa vilde min 
Plads altid blive som Or
donnants; thi ikke alene 
var min Uddannelse jo 
resullerende til den En- 
de, at jeg var enesle Mand 
ved Kompagniel af den 
Aargang, som bavde faaet 
den Uddannelse og des- 
uden savnede jeg jo fuld- 
slændig den almindelige 
Uddannelse som det ov- 
rige Mandskab lik, og var 
af den (irund ude af Stand 
lil al l’olge med. Hele 
September Maaned var 
saaledes overmaade bc-

hagelig for mig, baade i Henseende lil min sjælden lelte 
Mililærljeneste, og is<ær fordi jeg bavde min Kjæresle saa 
mvr ved, saaledes at vi næsten kunde konime sammen
‘kigligt.

Den 2den Oetober var Kantonnementsøvelserne afslutte
de, øg vi marseberede ind lil Sølvgadens Kaserne og alle
verede alle Kongens Klæder og Irak i vore egne. Anna og 
jeg tog os nu et Par exlra Fridage til at besøge Slægt og 
Venner, hvorefter vi fulgtes ad til Svebølle St. Jeg tog 
selvfølgelig til Daurup og traadte ind i min Plads igen, 
som i min Fraværelse var bestyret af min yngste Broder 
Knud, som just paa den Tid ingen Plads havde. Min Kjæ- 
ste tog til Olstrupgaard for bos Proprietair Iialfl' at kere 
lidt Landhusholdning. Olstrupgaard var Nabo til Daurup, 
saaledes at vi ogsaa der kunde træffe hinanden ret ofte.

Jeg begyndte nu at speculere paa at blive min egen 
Mand, men var endnu ikke rigtig paa det rene med, om 
det skulde vane paa en større (iaard som Forpagter, eller 
paa en middelstor som Fjer. Dette klarede sig imidlertid
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snart, idet det kom til at staa ret tydeligt lbr mi«*, at det 
vilde vivre meget vanskeligt — for ikke at sige umuligt 
— at tinde en passende Forpagtning inden for en over
skuelig Fremtid. Derfor bestemte jeg mig for at kjobe, 
naar der viste sig noget, jeg syntes om, og som passede 
til mine Penge.

Moder havde lovet mig at overlade mig 18,000 Kr. og 
jeg havde selv, dels ved Arv efter min Bedstefader og 
dels, hvad jeg havde lagt til Side, havde jeg sparet 8000 
Kr. sammen, saaledes at min samlede Kapital var paa 
26,000 Kr. Dette var efter min Mening en hel pæn Sum 
al begynde med. Tid efter anden tik jeg opspurgt nogle 
Gaarde, som var til Salg, og som jeg saa paa; men det 
kom til at staa mig klart, at jeg skulde bruge mere Tid 
til dette Arbejde, end der kunde afses og forundes fra min 
Stilling som Forvalter. Jeg sagde derfor min Plads op til 
Fraflytning 1ste November 1890 for derefter bedre at 
kunne i Ro se paa en passende (iaard, som vi kunde 
være glade for at kalde vort Hjem. Af den Grund log jeg 
ind og boede en Tid hos min Svoger, Frode de Thurab 
i Dagmarsgade. Jeg havde dog ogsaa en anden Bihensigt 
dermed. Sagen var, at en l’jærn Slægtning af min Fader, 
nemlig den bekjendte Legatstifter Niels Brok, i sin Tid 
havde stiftet et Brudeudstyrslegat for sin Eftershvgt, som 
min Farfader tik til sit Bryllup. Der var imidlertid den 
kedelige Bestemmelse i Fundatsen, at Vedkommende An
søgere skal have Bopæl i Banders eller i Kjøbenbavn, og 
ved nu at flytte derind, mente jeg at opfylde dette Krav. 
Men jeg blev efterhaanden paa det rene med, at der var 
saa mange Omstændigheder forbunden med Ansøgningen 
og saa liden Chance for at opnaa et Resultat, at vi blev 
enige om helt al opgive at søge Legatet.

Mine Interesser koncentrerede sig derfor i Retning af 
at linde el Sled, som jeg kunde ønske at laa til Hjem. 
Jeg lik en Mivngde Tilbud, dels gennem Aviser og dels 
gennem Kommissionærer, og jeg saa paa en Del af dem. 
Jeg var saaledes nede ved Haslev paa Slorgaarden, ved 
Slorehedinge paa Rængegaurd, ved Hedeliusene paa Reers- 
levgaard, ved Maalev paa Mualevgaard, ved Vi.ro paa Reck- 
gaard, i Herringlose o. s. v.

I Julen var jeg med min Kjæreste i Hesselager Privste- 
gaard og tilbragte en herlig Julebojtid i Familiens Kreds.

I mellem Helligdagene var jeg nede i Tved Sogn og saa 
paa Edelsminde, og den 3die Januar 1891 log jeg til (Ijel- 
sted Si. for at bese Honneruplund, der ejedes af en eand.
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theol. Bendz. Denne Gaard var paa 130 Tdr. Land og der 
forlangtes 90,000 Kr. Der var meget ved den Ejendom, 
som tiltalte mig, hvorfor jeg bad Forstander A. la Cour 
paa Næsgaard om at tage med hen og se paa Hønnerup- 
lund en Gang til. Det gjorde han den Iste Februar; men 
la Cour var ikke saa sikker — som jeg — paa, at det 
kunde gaa. Han raadede mig til, efter en nøje Beregning, 
kun at byde 77,000 Kr. Jeg fulgte Baadet, men da Hr. 
Bendz ikke vilde sadge under 85,000 Kr., kom der ingen 
Handel i Stand.

Forstander la Cour og jeg fulgtes ad til Tonunerup, 
hvor jeg blev, medens Forstanderen, der skulde skynde 
sig hjem, rejste videre til Næsgaard, medens jeg tog ind 
og besaa Baagegaard, der laa lige ved Stationen og som 
havde været averteret til Salg i Bladene. Jeg blev paa 
denne Gaard Natten over.
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PAA PAAGEGAAB1)

Baagegaard set fra Haven.

Strax jeg saa denne Gaard, kom jeg til al synes godt 
om den. Navnlig dens udma^rkede Beliggenhed lige ved 
den store Krydsningsstation i en sjadden smuk Egn, til
talte mig. Ligeledes syntes jeg godt om de ret rummelige 
og solide Bygninger, den gode Besætning af alt, bande 
inde og ude. Jeg var knap saa begejstret over de bakkede 
og stive Lerjorder, der væsentlig havde Ikeldning mod 
Nord. Ejeren, Proprietair K. Eskesen, var en kjendt Land
mand, der før havde vieret Forpagter paa liavnholl. Ilan 
var en midaldrende Mand uden Børn. Bande han og Ko
nen var skrøbelige og vilde derfor gerne sælge Gaarden 
for at komme til Odense. Gaarden var paa ialt ca. 110 a 
115 Tdr. Land og han forlangte 89,000 Kr. for Ejendom
men med fuld Besætning og Inventar, hvilket var det han 
for 2^2 Aar siden havde givet for den. Men han sagde, al 
han havde kostet ca. 15,000 Kr. paa Jord og Besadning i 
sin Tid. Jeg tik mere og mere Lvsl til Baagegaard og jeg 
var fast bestemt paa at ville se den igen. Jeg log nu til 
Hesselager for at tale med min Kjæreste om Sagen og jeg 
forhørte hos tiere, der kjendte Gaarden, om deres Mening 
og jeg blev ikke omstemt. Den 13de Februar tog jeg alter 
til Baagegaard og talte først med Proprietair Moller paa 
Tallerup, som Svigerfader kjendte, om Sagen, lian roste 
Gaarden og tilskyndede mig til Handel. Vi saa alt nøje
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Stuehuset paa Baagegaard, set fra (iaardsiden.

efter baade inde og ude, og da vi saa skulde til at for
handle om Sagerne, og vi gik ud fra, at al Besætning og 
Inventar, som skulde følge med i Mandelen, og Eskesen 
nu var gaaet ned til 85,000 Kr. som sit Forlangende, saa 
mente jeg passende at kunne byde 82,000 Kr., hvilket an
tagelig var de 2000 Kr. for meget, men i min Forelskelse 
i Ejendommen flottede jeg mig med at byde denne Sum 
og Steigeren var ikke sen med at slaa til med mit Tilbud. 
I Ejendommen indestod der 73,500 Kr. i Prioriteter, og 
jeg skulde derefter udbetale 8,500 Kr., hvilket skulde falde 
ved Skjødets Udstedelse den 1ste April. Kjøbekontrakten 
blev skrevet paa Herredskontoret af Herredsfogdens Søn, 
der da var Fuldmægtig, og Eskesens gode Ven, Guldsmed 
Emil Christiansen i Odense, der senere blev Folketings
mand for Odense Bv, gav os en tin Middag i sit Hjem.

.leg overtog Driften af Baagegaard den 1ste Marts 1891, 
da Eskesen rejste derfra og slog sig ned i Odense. Nu 
kunde vi altsaa tænke paa i mer Fremtid at gifte os, nu 
da vi havde et Hjem at vane i. Anna satte Kraft paa at 
faa sit Udstyr færdig, hvortil bun af en gammel Tante, 
Fru Emilie Mohr, havde faaet 5000 Kr., hvorfor man i de 
lider kunde faa et smukt og hyggeligt Hjem. Vort Bryl
lup blev fastsat til den 25de April 1891. Min gamle Grand
onkel paa Fredensborg, .lustitsraad, Andreas Hjort Crone, 
lovede al være Forlover for mig.

Nu arbejdede jeg paa at faa fixet Gaarden og navnlig 
Værelserne lidt op, saa min unge Brud kunde være glad for 
at drage derind. En fæl Ulempe ved Overtagelsen af Gaar
den var, al jeg skulde have helt nye Folk til Maj, baade 
af Mandlige og Kvindelige, .leg tik dem, men de var daar-
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lige. Da jeg kort Tid efter Handelen om (iaarden med
delte Forstander la Cour, hvor glad jeg var over Kjøbet, 
fik jeg omgaaende Svar med hans Mening om, at det var 
dyrt; det var for dyrt. Jeg forstod ikke lige strax den Dom, 
men det varede ikke længe, før jeg maatte sande min 
gode gamle Læremesters Ord. Jeg opdagede allerede i det 
første Foraar, at Jorderne her var kolde, »bare« og »sene«, 
tilligemed, hvad enhver kunde se, at de er bakkede og 
stift lerede. Det er vel gode Græsjorder og gode Hvede
jorder, men derved er ogsaa alt sagt. Af alle øvrige Af
grøder gives næsten altid smaa Fold af smaa og lette 
Korn. Det varede selvfølgelig noget, før jeg blev fuldt paa 
det rene med, hvorledes jeg egentlig sad i det i økono
misk Henseende. Baagegaards enestaaende gode Beliggen
hed nær Station er klar for alle, men gør ikke Driften 
mere rentabel derved, tværtimod kan den blive dyr, idet 
Folkehold ofte er kostbarere end paa længere fraliggende 
Gaarde, ligesom Arbejdstiden tenderede henimod kortere Tid. 
Men de gode Chancer i Handelen baade for hele (iaarden 
og for Stykker af den er aabenhar. Der var i det Hele en 
hel Del for en ung Landmand at overveje og beregne. 
Mine Overvejelser resulterede i, og det stod mig klart, at 
jeg var nødt til at passe paa alle Steder over hele Linjen; 
endvidere var jeg paa det rene med, at der maatte arbej
des haardt og maalhevidst, om jeg skulde klare Skærene. 
Jeg saa ogsaa, at det ikke var nok, at jeg vaagede over, 
at mine Medarbejdere udførte meget og godt Arbejde. Jeg 
var nødt til selv at tage fat, hvor det kneb mest.

Dette sidste var egentlig det, som det kneb mest for 
mig at praktisere; thi gennem de 8 å 10 Aar, jeg havde 
\ieret ledende Avlsforvalter paa store Gaarde, var det jo 
kun i »Ny og Nkv«, jeg en enkelt Gang tog »Haand i 
Hanke« med de praktiske Arbejder, og derved var jeg 
bleven helt afvendt med legemligt Arbejde. Hertil kom, at 
Lysten dertil i nogen Maade havde fortaget sig. Men som 
det gamle Ord siger: »Nød kerer nøgen Kvinde at spinde«, 
saaledes ogsaa for mig. Jeg saa klart, at det var en Nød
vendighed at tage fat baade »her og der«, og det gjorde 
jeg, og det varede heller ikke kenge før baade Øvelse og 
Lysten kom og holdt sit Indtog hos mig.

Men foreløbig var jeg mest oplaget af mil nær fore- 
staaende Bryllup, der var bestemt til at staa i Hesselager 
den 25de April 1891. Jeg var lykkelig over at skulle hjem
føre en saa god, smuk og prægtig Pige, som min Kjæreste 
var, og dertil kom, al jeg vidste, at hun var et alvorligt
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Hesselager Præstegaard set fra Haven.

og oprigtigt christent Menneske, der baade havde Vilje og 
Evne til at kunne skabe et virkeligt godt Hjem. Alt dette 
var Fundamentet for min Lykke.

En Drøm,
»Mærkeligt var det for mig og endnu mere underligt er 

det nu — efter 45 Aars Forløj) — at tænke tilbage paa 
en Drøm, som jeg havde en af de første Nætter, jeg laa 
paa Baagegaard. Den Gang var her jo foruden Stationen 
og (iaarden kun ganske enkelte, spredt liggende Beboelser. 
Jeg drømte, at min Kjæreste og jeg var et Par ældre, ad
stadige Ægtefolk, der gik med hinanden under Armen op 
og ned ad Gaderne i en stor By, som var voxet op om
kring Gaarden og Stationen. Dette var saa meget mere 
mærkeligt, som jeg den Gang aldrig havde haft en Tanke 
om Byggeri eller Muligheden af en Bys Opstaaen. Mine 
Beregninger gik ikke videre indtil Behageligheden ved en 
Jernbanestations Nærhed. Men alligevel er Drømmen gaaet 
i Opfyldelse, idet min Hustru og jeg alt mange Gange og 
i tiere Aar har vandret op og ned ad Gaderne i den nye 
opdukkede Stationsby.«

Endelig oprandt den 25de April og jeg skulde begive 
mig paa Bejse til Hesselager. Min Moder og yngste Bro
der var hos mig og vi skulde følges ad. Da vi naaede Ny
borg vilde Skæbnen, at der var store Festligheder dér i



139

Hesselager Præstegaard set fra Gaarden.

Byen og derfor viste det sig næsten umuligt at opdrive en 
Vognmand, som kunde befordre os de tre Mil til Hes
selager. Først efter at jeg havde løbet omkring i 2 å 3 
Timer, lykkedes det mig at opdrive en Vognmand med et 
Par gamle, magre Heste, der lovede at bringe os til min 
Kjærestes Hjem.

Men i min Anstrængelse og Befippelse for at faa fat i 
Kjøretøjet, havde jeg glemt at telefonere om den fæle For
sinkelse. Dette havde til Følge, at min tilkommende Brud 
ikke anede, hvorfor jeg dog ikke kom til den fastsatte 
Tid. Hun begyndte derfor at nære bange Anelser om, at 
der var tilstødt mig noget ondt, just som hun stod der 
som den sødeste Brud i sit fineste Skrud med Myrtekran
sen paa sit Hoved og parat til at hvile sig i mine Arme. 
Nogle store Taarer var paa Vej ned over Brudens Kin
der, da en Vogn med skummende Heste kom jagende op 
over Gaarden og blev holdende foran den høje Jerntrappe.

PZndelig kom vi, og jeg var i en Fart af Vognen og 
gjorde mange Undskyldninger til mine Svigerforældre, der 
strax forstod Uheldet. Jeg fik en Hjærtestyrkning og 
maatte strax paa Vej til Kirken, fulgt til Alteret af min 
Broder Knud, uden at jeg havde set min Brud. Den lille 
Straf skulde jeg have, fordi jeg kom for sent. Nu var 
Turen altsaa kommen til mig om at vente paa hende. 
Den store prægtige Korskirke var stoppende fuld af 
Mennesker, der længe havde ventet for at se deres smuk
ke Præstedatter som Brud ved sin Faders Arm gaa op 
til Alteret. Alle af begge Familier havde siddet noget i 
Koret i Forventning om det højtidelige Øjeblik. PSndelig



110

falder Orglet ind med Brudepnvludiet og alles Ansigter 
vente sig mod Indgangsdøren, der i det samme gik op og 
ind traadte Pastor de Thurah i Ornat med sin (vidste 
Datter under Armen, skridende vandigt og alvorligt op ad 
Kirkegulvet, medens alle rejste sig og hilste.

Saa tog den højtidelige Brudevielse sin Begyndelse og 
efter Salmen fulgtes vi ad op til Alteret, hvor Svigerfader 
holdt en bevtvget Tale til os, som vi endnu har, nedskre
vet ved hans egen Haand. Og efter Slutnings-Salmen gik 
vi, da vi havde modtaget Slægtningenes Gratulation, Arm i 
Arm ned gennem Kirken under de tilstedeværendes ivrige 
Krydsild, og vi hørte tiere sige: »Aa! hvor hun er 
sød!« o. s. v.

Snart sad vi ved Bryllupsmiddagen i Præstegaarden, og 
næppe var vi lierdig med den, før vi maatte begive os 
afsted paa Rejsen for at naa Iltoget fra Nyborg til Odense, 
hvortil vi kom ved 12-Tiden. Iler holdt Korkarlen fra 
Baagegaard med den lukkede Vogn for at føre os til vort 
Hjem. Der var jo godt 2 Mil, saa det tog lid, for vi i 
Nattens Mulm og Mørke naaede til Gaarden. Her var alt 
stille, alle sov, og ingen til at modtage os. Der var ikke 
mange Timer at hvile i, thi jeg skulde allerede op Kl. 5 
for at saa Havre i Udlægsniarken (Teglværksmarken). Her 
kom min Anna ud for at hente mig hjem til Middagen. 
Det var et dejligt Øjeblik at gaa Arm i Ärm paa vort eget.

Men det blev ikke har Lykke og Glade. Efterhaanden 
blandede der sig baade et og andet »bittert i Bivgeret«. 
Min unge Kone var jo opvoxet i Præstegaarden, hvor alt 
gik roligt, stille og fredeligt Dag efter Dag, uden at nogen 
fremmede Folk forstyrrede Idvlen. Her var vi omgivet af 
Fremmede i vort Hjem og omgivet af fremmede og 
ukendte Naboer. Saaledes kunde det vel vanskeligt und- 
gaas, at vi kom til at opleve forskjellige Bryderier, særlig 
fra Tjenestefolkenes Side. Disse havde vi i en Fart maat- 
let søge paa Fivstekontoret og de var ikke gode.

Vi aflagde efterhaanden Visit hos flere af Naboerne. 
Men der var del ejendommelige Forhold, at de alle var 
addre eller helt gamle og Fjerne af Gaardene var enten 
Enker eller Enkenuvnd eller gamle Ungkarle eller gamle 
»unge Piger«. Saaledes fandt vi ikke det, vi søgte som 
Omgangskreds.

Men det allerbedste var, at vi var lykkelige og glade 
for hinanden og vi havde egentlig nok i os selv. Vi var 
glade for at modtage vore Slægtninge, naar de ofte kom 
og opholdt sig hos os i kvngere Tid.
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Anna de Thurah som Brud,
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Hesselager Kirke.

Før der endnu var gaaet et Aar efter vort Bryllup, fik 
vi vort første Barn. Den 10de April 1892 fik vi en lille 
Dreng, hvis Fødsel nær havde kostet sin Moder Livet. 
Men den Almægtige var os god og lod mig beholde haade 
min Hustru og mit Barn i Live. Derved blev vi dobbelt 
lykkelige og alt drejede sig fra nu af om vor lille, kjære 
Skat. Den 16de Juni blev ban døbt i Tommerup Kirke af 
Svigerfader under Nærværelse af alle de af Familien, der 
kunde komme tilstede, ligesom gamle Pastor Barfod ogsaa 
overværede Daaben, hvor vores Søn blev kaldt Andreas 
Christian Hjorl.

Det var en stor (ilæde for min Svigerfader, at ban kun
de komme og døbe sit Barnebarn i Tommerup Kirke, 
hvor hans Fader i over 20 Aar havde forkyndt (luds Ord 
og hvor ban ogsaa selv som ung ofte havde prædiket*) og 
hvor ban kjendte alt fra sin Ungdom.

Vi kjørte rundt i to Dage for at se alle de kjendte Ste
der og opfriske mange gamle Minder.

Min Hustru og jeg kjørte os ofte en Tur i Omegnen for 
at betragte den usædvanlige smukke Natur, som her fin
des næsten overalt. Særlig storslaaet er der ved Frøbjerg 
Bavnehøj, Vissenbjerg, Dyred, Vosemose, Krengerup og 
Langesø m. v. Ogsaa naar vi fik Gæster af Slægt og Ven
ner, saa var det i mange Aar vor største Fornøjelse at 
kjøre en Tur med dem til en eller flere af disse smukke

*) Kirkegængerne i Tommerup sad ofte i de Aar, Thurah var Præst 
og talte om, hvem mon der nu skal prædike i Dag? Mon det bliver 
Præsten eller det bliver Kaptajnen (den ældste Søn, der ogsaa var Theo- 
Jog) eller det var Kandidaten! (min Svigerfader). —
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Koret i Hesselager Kirke.

Steder og vise dem den herlige Natur. Egentlig selskabe
lig Omgang med Naboerne bar vi aldrig haft. Vi tog i de 
første Aar en (lang imellem til Odense, gik i Tbeatret dér, 
og saa nøjedes vi ellers med at besøge vore Hjem i Hes
selager og Vemmelev en Gang eller to om Aaret samt 
en enkelt Gang imellem at besøge Slægtninge i Kjøben- 
bavn.

Det blev os meget snart klart, at vi maatte spare paa 
vore personlige Udgifter mest muligt. Priserne paa Land- 
brugsproducter var stadig nedadgaaende, medens Udgif
terne til de nødvendige Hjælpemidler stadig steg. Dette 
havde tilfølge, at alle mine Reserver efterbaanden blev 
opbrugte i Driften og jeg maatte endog, skjønt Priorite
terne var meget store, laane bos min Moder og Tante for 
at slippe igennem Terminerne.

Til disse økonomiske Vanskeligheder kom, at der alle
rede efter faa Aars Forløb ramte os flere Sorger. Disse 
begyndte med, at vi mistede vor første lille Datter, som 
blev født (for tidligt) den 29de Juni 1895 i Hesselager un
der min Hustrus Besøg i sit Hjem. Barnet var ikke leve
dygtigt, hvorfor det blev hjemmedpbt af min Svigerfader 
og kom til at bære Navnene Ebba Marie Elisabeth Hjort. 
Allerede den 4de Juli samme Aar afgik det lille Barn ved 
Døden til stor Sorg for os begge, der altid bar va'ret saa 
glade for Børn. Hun blev faa Dage efter begravet paa
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Hesselager Kirkegaard, hvor en lille Mannortavle viser 
Stedet. Vi havde hegge meget ondt ved at forvinde dette 
smærtelige Tab; det pinte os dvht at se dette Haah brudt, 
som vi havde næret til vor lille Skat. Særlig varede det 
længe, før min Hustru kunde komme til K røfler.

For at styrke os lidt og sa'rlig for Annas Helbred, be
sluttede vi os til — saasnart Høsten var forbi — at tage 
os en lille Rundrejse overalt i Landet. Vi afsatte først vor 
3 Aar gamle Dreng, Andreas, bos Bedsteforældrene i Hes
selager, tog derfra over Vemnielen til Vordingborg og Møen, 
hvor vi besøgte Marienborg og Klinten. Videre tog vi til 
Falsler, besøgte Næsgaard. Paa Lolland besøgte vi min 
gamle Principal, Hofjægermester 0. lirun paa Sæddinge- 
gaard ved Rødby. Herfra tog vi atter til Fven og laa en 
Nat paa Baagegaard for at fouragere, idet vi bele Tiden 
for at spare var paa egen Kost. Vi tog derefter- en Tur 
ind i Jylland, var paa Ilimmelbjærgel, i Skanderborg og 
tog helt op til Skagen, belt ned til Esbjerg og Fanø. Her
fra kjørte vi til Kjobenhavn, Fredensborg og Helsingør, 
hvorfra vi log direkte hjem til Baagegaard. — Denne Rejse 
rettede paa os begge, livede os op fra Sorgen og Savnet 
og gengav os i nogen Maade os selv igen. Vi saa saa me
get godt og kønt paa denne Rejse, at vi bar halt (ilæde 
deraf til denne Dag. De femten Dage, vi ofrede paa den 
Sag, var saaledes usædvanlig godt anvendte.

I selve vort daglige Liv paa Baagegaard foregik i disse 
Aar ikke store Forandringer. Jeg var i det første Aar nødt 
til at ombygge Materiallængen ud mod Byen, og da vi i 
de første Aar havde svært ved at tinde nogenlunde brug
bare Karle og Lærlinge, saa besluttede jeg mig til at op
føre to nye Huse med ialt lire Lejligheder til fire Arbej
derfamilier. Vi gik da over til at drive Gaarden med gifte 
Arbejdere. Det var vel dyrere, men bedre og roligere, saa
ledes at vi i det store og bele saa vor Fordel ved denne 
Drift.

I min Fritid i de lange Vinteraftener i disse Aar kom 
min gamle historiske Interesse frem igen. Først arbejdede 
jeg paa at udrede min Hustrus Slægtshistorie og det lyk
kedes mig i Løbet af et Par Aar at kunne lade trykke 
„Slægten Thurah gennem 300 Aar“. Dette Arbejde havde 
jeg megen Glæde af. .Emnet var i det hele taknemligt, 
navnlig fordi Slægten tadler saa forholdsvis mange betyde
lige Mennesker, der bar ydet deres Slægt og Land megen 
Ære.

Jeg fortsatte derefter med at finde ud af liaagegaards
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Anna Hjort (1897) 
født de Thurah.

Historie og det glædede mig, 
at jeg her fandt helt tilbage 
til det fjortende Aarhundre- 
de og fandt ‘ud af baade 
Ejere, Brugere og de topo
grafiske Forhold, der alt re
sulterede i en lille Bog, som 
udkom i 1896.

Men just som vi syntes, 
at alt gik roligt og ret godt, 
saa hankede Sorgen atter 
paa vor Dør, idet vi mistede 
en lille Dreng, som var født 
den 19de Juni 1897 (ogsaa 
for tidligt) og blev strax 
efter hjemmedøbt af Pastor 
Schinidt-Phisildeck med Nav
nene Johan Helge Hjort, men 
der var kun saa lidt Livs
kraft i den lille Søn og al
lerede den 30te Juni sam
me Aar døde han, kun 11

Dage gammel. Eaa Dage efter blev han begravet paa Tom- 
merup Kirkegaard. 1 Tilgift til al vor Sorg og Savn mødte 
os nu den Bekymring, at det til Gaarden udlagte Gravsted 
var taget i Besiddelse af en anden Familie. Derfor voldte 
det Besvær at faa vort lille Barn begravet paa et tilfreds
stillende Sted. Det var meget pinligt for mig under den 
knugende Sorg at skulle farte afsted »over Hals og Ho
ved« fra Graver til Kirkeejer og Præst for at faa udlagt 
en rimelig Gravplads. Det lykkedes dog ved Velvillie fra 
alle Sider, men Pladsen var kun yderst lille, kun til to 
Grave, medens de andre Gaarde havde Plads til sex Grave.

Men vi naaede dog at faa vort lille Barn jordet paa 
pæn Maade og Sognepnvsten holdt en saare gribende Tale, 
som gjorde et dybt Indtryk paa mig, og jeg erindrer end
nu Hovedpointet i Talen. Den gik ud paa, at naar Gud 
tog de smaa Børn fra Forældrene og hjem til sig; saa lod 
Gud os dog beholde Minderne om de Smaa, der i Frem
tiden kom til at tjene os som Mellemled, som Forbindel
sen mellem Gud og os Efterlevende. Denne Tale gjorde 
mig godt og har været mig en Trøst gennem de mange 
Aar. Og derfor takker jeg endnu Gud og Pastor Schmidt- 
Phisildeck.

Omtrent samtidig døde min gamle Grandonkel, Justits-
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iaad A. IL Grove paa F*redensborg, ligesom hans Søster, 
Catinka, var død nogle Aar forud. Med disse var hele den 
Gren af Slægten uddød. Jeg arvede nogle gamle Familie
malerier efter ham, som jeg har endnu og som jeg i de 
forløbne Aar har haft Interesse af at eje.

I de første Aar paa Baagegaard indlod jeg mig ikke i 
det offentlige Liv; dertil havde jeg for meget at gøre i mit 
Hjem; men rent tilfældigt kom jeg til et Par Gange at 
tage Ordet ved nogle politiske Møder i Nabolaget i de 
Aar, da Agrarbevægelsen var i sin Barndom. Konklusionen 
i min Tale gik ud paa, at Verningekredsen, hvortil jeg 
hørte, der var en fuldstændig ren Landkreds, burde være 
repræsenteret af en anset og dygtig Landmand, som vir
kelig kunde »føle Landbruget paa Pulsen« og derfor bedst 
kunde skjønne, hvad der i enkelte Tilfælde tjente Land
brugets sande Gavn. Dette kunde en kjøbenhavnsk Theo- 
log, selv med sin hedste Vilje og andre gode Egenskaber 
ufortalt aldeles ikke præstere.

Kredsen havde nemlig i mange Aar været repræsenteret 
af den iøvrigt ansete theologiske Candidat Harald Holm. 
Men nu, da der var stærkt Børe i Agrarsagen, syntes jeg, 
at denne burde praktiseres her i denne rene Landkreds. 
Disse mine Udtalelser blev ivrigt bekæmpede først og 
fremmest af Harald Holm, men ogsaa af Pastor Fjord i 
Søllested og Dyrlæge Petersen i Glamsbjerg. Men jeg fik 
dog ogsaa enkelte spæde Støtter af de tilstedeværende 
Landmænd, der her — som sædvanligt — nødigt tager 
Ordet i slige Hvepsereder.

En Gang ved et mindre Møde i Aarup, da et lille Sel
skab sad ved en Kop Kaffe, blev vi enige om at virke hen 
til, at faa oprettet et Dagblad, som specielt arbejdede for 
Agrarsagen. Et Udvalg, bestaaende af Gaardejer Hans Han
sen af Fredskovsminde her i Sognet, Forpagter Tliunbo i 
Verninge og jeg, blev valgt til at forebringe Sagen for 
Agrarforeningens Bestyrelse. Jeg underrettede privat det 
forefaldne for Proprietær Andersen-Rosendal, som paa den 
Tid var Yice-Præsident. Han bad mig om at foranledige 
at Sagen blev lagt i hans Haand og ved Udvalgets Sam
menkomst i Odense med ham, fik han sit Ønske opfyldt. 
Dette resulterede i, at Agrar-Dagbladet kort efter blev 
grundlagt.

Men det varede ikke længe, før Opmærksomheden i vi
dere Kredse var bleven henledt paa mig som »fuldblods 
Agrar«. En skjønne Dag i 1896 kom en Mand ind .til mig 
oppe fra Tbybolm. Ilan præsenterede sig som »Poulsen-
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Nørrebjerg«. Han bad mig om at tale ved en hel Række 
Agrarmøder oppe i Thy. Jeg gik ind paa hans Ønske, da 
jeg syntes, at det maatte være interessant at komme op i 
den Del af Landet og se Forholdene dér og maaske i 
Tilgift kunde gjøre noget godt med det samme.

Jeg rejste gladelig derop, efter at have indstuderet en 
Agrartale, som jeg syntes, den burde være. I Thy holdt 
jeg Foredrag, vist i alle Sognene i Vestervigkredsen. Paa 
alle Møderne viste der sig en Del ivrige Agrarer, som støt
tede mig i min Propaganda. Først og fremmest Poulsen 
Nørrebjerg, Poul Graugaard, Dyrlæge Læsø, Herredsfuld
mægtig Honnens, Sagfører Vestergaard, Proprietair Frede
riksen, Jens Odgaard, Jens Philipsen og mange andre. Det 
var livlige Folk, der deltog med Liv og Lyst i Agitationen. 
De kjørte rundt med mig fra Møde til Møde og det gav 
mig »Blod paa Tanden« og det gav mig Rutine i at op
træde. Alle tilskyndede de mig til videre Arbejde for Sa
gen. Jeg var endog rundt i Kredsen 2 Omgange og det 
endte med, at de alle som een forlangte mig til at stille 
mig som Agrarkandidat ved det kommende Folketings- 
valg.

Jeg har altid haft Lyst til at være med, hvor Livet rø
rer sig, og det forekom mig, at Sagen var god at arbejde 
for, omend jeg var paa det rene med, at der ikke kunde 
blive »Buxer af Skindet«. Jeg gik dog ind paa Idéen og 
lovede at være deres Mand; skjønt jeg vidste, at det var 
to farlige Modstandere, jeg kom til at staa overfor, nemlig 
to stedkjendte Mænd, hjemmehørende i selve Kredsen.

Den gamle hæderkronede Folketingsmand for Kredsen 
var jo Etatsraad Niels Andersen, der havde arbejdet sig 
frem fra almindelig Daglejer dér paa Egnen til at blive 
en hovedrig Entreprenør. Han havde selvsagt en mægtig 
Støtte fra Tille Egne i Kredsen med Slægt og Venner i 
Spidsen. Han var Højres Mand, medens Venstres Mand 
var Lærer Kierkegaard i Agger. Altsaa ogsaa en kendt og 
agtet Mand fra Kredsen. Jeg var en Fremmed, jeg var 
ung og uerfaren og jeg skulde fremføre en ny — og for 
de Heste — ukendt Sag. Dette var ikke let. Men jeg havde 
Mod og Lyst og en grundmuret Tro paa min Sags Ret
færdighed. Ved de mange Vælgermøder havde jeg en haard 
Dyst at bestaa i Kampen med mine Modkandidater og 
deres Hjælpere. Navnlig var den gamle og drevne Etats
raad N. Andersen mig en drøj Modstander, som jeg nødig 
vilde gaa paa.

Jeg erindrer et slaaende Optrin paa et Vælgermøde i
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Hurup, som jeg dog vil anføre 
her, og som siger mere end man
ge Ord. Under Foredraget af 
Etatsraad N. Andersen, raaber en 
Arbejder op til ham: »Hør, Niels, 
da vi to trillede med Hjulbøren, 
hvad Forskjel var der da paa 
os?« Ikke anden, svarede Niels 
A. »end at jeg sparede mine fat
tige Skillinger, men Du drak dine 
op!« — Saa var der ikke mere 
at sige om den Ting.

Men jeg havde mange gode 
Hjælpere, blandt hvilke særlig for
tjener at nævnes: Poulsen Nør- 
bjerg, Poul Gravgaard og Dyrlæge 
Læsø. Men alle vore kraftige An- 
strængelser til Trods, saa tabte 
jeg dog Slaget, hvilket jeg for
øvrigt var forberedt paa. Valget stod 5te April 1898 i Hu
rup. Hvor mange Stemmer hver af os fik, har jeg nu 
glemt, men jeg husker, at jeg fik de færreste. Dette var 
jo ret rimeligt, men jeg var ikke tilfreds med det Re
sultat.

T 7

Anna Hjort 1898.

Nogen Tid efter blev min Hustrus Søster, Marie Elisa
beth de Thurah forlovet med Kapellanen i Ollerup, Byreal 
Vag nsen Tollestrup, der var den gamle kjendte Pastor 
Brandts Medhjælper i 3 Aar. Det lykkedes ham kort efter 
ved Svigerfaders og Folketingsmand Høgsbros Hjælp at 
blive kaldet til Sognepræst for Galtrup og Øster Jølby paa 
Morsø, og de blev saa gift i Juli 1898. Da de havde været 
der i nogle Aar, blev de forflyttede til Tanderup her paa 
Fyen og senere til Schelde Aasted i Salling for endelig at 
havne i Toxværd paa Sjælland.

I Efteraaret derefter var Anna nogle Dage hjemme i 
Hesselager for at rekreere sig, og ganske kort efter sin Til
bagekomst til Baagegaard, blev hendes Fader syg i Dagene 
omkring 1ste November. Det blev mere og mere alvorligt, 
det syntes dog som om Faren var overstaaet, men ret 
pludselig, den 16de November 1898, afgik min kjære Svi
gerfader ved Døden, 68l/2 Aar gammel, til stor Sorg for 
hele Familien. Han var en usædvanlig god Mand for sin 
Familie og for sin Menighed. Han var en trofast Ordets 
Forkynder, der aldrig i hele sin Præstetid havde forsømt 
en eneste Søndag at prædike i sin Kirke. Først da han



150

laa paa sit Dødsleje, 
maatte han lade en an
den træde i sit Sted. 
Den 23de November 
blev han begravet paa 
Hesselager Kirkegaard 
lige ved Kirkedøren ind 
til Koret.

Min Svigerfader be
søgte os en 2 a 3 Gan
ge i de første Aar paa 
Baagegaard. Da vi en 

> Dag var alene i Haven, 
sagde ban indtrængen
de til mig: »Jeg er saa 
bedrøvet over, at Du 
til Tider bander; kan 
Du dog ikke aflægge 
den ilde Vane?« Jeg 
blev flov og lovede det 
i en nedtrykt Sinds
stemning. Men det var 
og blev mig svært at

Sognepræst Chr. Henrik de Thurah. bolde mit Løfte. Som 
ganske ung havde min 

Principal, Th. Christoffersen paa Vejsgaard, grundigt lært 
mig denne gruelige Uvane, som jeg har været det meste 
af mit Liv om at bekæmpe. Særlig naar jeg blev vred og 
ivrig, kom Banderiet over mig. Først i de sidste 10 å 15 
Aar er det lykkedes at frigjøre mig for Uvanen, og endnu 
kan jeg en Gang imellem føle mig fristet til at bande, 
men jeg opnaar dog næsten altid at bekæmpe Fristelsen, 
før den kommer til Udbrud.

Svigermoder blev nu boende i Præstegaarden en Del af 
Naadensaaret til hen paa Sommeren, saa flyttede hun her 
til Tommerup Stationsby, hvor hun i 11 Aar boede i en 
Villa, som jeg havde bygget og som hun kjøbte til Ejen
dom. Kort før hun afgik ved Døden, flyttede hun til Hel
lerup, hvor hun kun levede i et halvt Aar. I Marts 1911 
blev hun begravet ved sin Mands Side i Hesselager.

Den 4de Maj 1899 blev der født os en lille Datter, som 
vi var saa lykkelige og glade for, men hun var født noget 
for tidligt og var svag, men hun rettede sig dog efter- 
haanden. Ved Daaben fik hun Navnene Ragna Valborg 
Hjort, og blev holdt over Daaben af sin Moder, medens



hendes Mormo
der holdt Huen. 
Den lille Ragna 
blev i det første 
Aar angrebet af 
tiere Børnesyg
domme og var til 
Tider meget svag, 
men kom dog 
over det og tri
vedes helt godt 
saaledes, at vi 
havde det hedste 
Haab om hende.
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Skjønt jeg hav
de godt Udbytte 
baade af Heste- 
og Kvægbesæt

ningen, saa gik 
min økonomiske 
Status dog tilba
ge Aar for Aar.
Dette var dels 
begrundet i de
meget smaa 1 li 'phora Marie P'rederikke de Thurah, f. Andersen, 
ser, vi i Halv
femserne fik for
alle Landbrugsprodukter samtidig med, at alle Skatter og 
Afgifter steg jævnt hvert Aar. Dels var Skylden de smaa 
Fold, jeg høstede paa den stærkt hakkede, lerede og kolde 
Jord, som alt er, hvad man kalder »bare« Skovjorder. 
Det tog for lang Tid at faa dem kultiverede, der, skjønt 
de fik megen Gødning fra den store Besætning, jeg holdt, 
kun gav smaa Fold baade af Korn og Boer.

Naar jeg, trods de svære økonomiske Tryk i disse Aar, 
dog opnaaede at holde Gaarden, var der en medvirkende 
Aarsag, som her maa nævnes, fordi den i Virkeligheden 
var en Hovedfaktor. Med Gaarden fik jeg en dejlig jydsk 
Hingst, »Gejser«, som paa Egnen nød et mere end almin
deligt Omdømme for sin Frugtbarhed og for sit gode Af
kom. Gejser havde hvert Aar Besøg af op til 100 Hopper 
og derover. Dette gav mig en extra Indtægt af ea. 1000 
Kr. om Aaret, foruden at Hingsten udrettede sit Arbejde 
som en af de andre Heste. Dette reddede mig, saa jeg 
kunde blive ved Gaarden, men det blev mig efterhaanden
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En af Hingsten »Geiser«s Sønner, som i 8 Aar holdt os paa Baagegaard. 
Den havde i flere Aar over 100 Hopper å 10 Kr.

klart, at det vilde blive umuligt for mig at holde Stillin
gen, dersom jeg ikke paa en eller anden Maade knnde 
forbedre Indtægterne. Udgifterne havde jeg hele Tiden 
holdt saa langt nede, at det var en Umulighed at faa 
disse endnu længere ned. Jeg forsøgte at sælge (iaarden 
for dog — om muligt — at redde noget; men det viste 
sig at være umuligt, med mindre jeg vilde lade Kredito
rerne tage det hele, og jeg med Kone og Børn gaa nøgne 
fra (iaarden. Jeg gjorde Forsøg paa at sælge enkelte min
dre Parceller, men heller ikke dette blev til noget videre. 
Jeg kunde se, at det, som kunde opnaaes ad den Vej, vilde 
ikke kunde bringe min økonomiske Status paa ret Køl. Da 
jeg kjøhte (iaarden, regnede jeg med, at den, som det syntes, 
gode Beliggenhed ved den store Station, maatte og skulde 
betinge den høje Pris, jeg havde betalt for den. Men hvor
ledes skulde jeg faa denne bundne Kapital løs? Det var 
Kunsten, som det gjaldt om at finde Nøglen til. At den 
var gemt paa Stedet, havde jeg aldrig tvivlet om. Jeg 
havde nu prøvet flere Veje, men de førte ikke til Maalet.

Jeg havde bemærket, at de faa Huse, der gennem den 
forholdsvis lange Aarrække var opført ved Stationen, var 
alt for dyre efter min Mening. Og at det var den eneste 
Grund til, at Byen ikke voxede, men blev ved at staa i
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Stampe, og de faa, der levede her, sad alle i en ynkværdig 
økonomisk Stilling. Som før nævnt, havde jeg allerede i 
mine første Aar hygget 4 Arbejderboliger, og der havde 
jeg alt faaet en Idé om, at Bygninger kunde opføres bil
ligere end det almindeligt var Tilfældet. En Fordel for 
mig var, at jeg havde Jorden, Kampesten, Grus, Skov til 
Tømmer, Brædder og Lægter og paa Vejrmøllen, som jeg 
kjøbte 1895, kunde jeg ved Indlæg af Baand og Bundsav 
forarbejde Træet billigt.

Jeg fik fat i en Tømrer og en Murer, som viste sig vil
lige til at arbejde for rimelige Priser, og jeg gav mig i 
Lag med at bygge flere større og mindre Bygninger. I 
flere Aar byggede jeg Huse med Plads til op til 10 Fa
milier om Aaret, samtidig med, at jeg arrangerede mig 
med andre, som selv vilde bygge. Som Begel paa den 
Maade, at jeg lod en større eller mindre Del af Prisen for 
Byggegrunden forblive indestaaende som 2. Prioritet i 
Ejendommen. Paa denne Maade voxede her i mærkvær
dig kort Tid en stor By frem paa den bare Mark. Det 
havde til Tider en for uindviede et noget hasarderet Præg, 
som mange ingen Fidus havde til. Men efterhaanden blev 
de tvungne til at anlægge et andet Syn, hvor nødig de 
end yilde. Tillige med Beboelseshuse opstod her efterhaan
den den ene Fabrik efter den anden. Her kom mange 
Haandværkere og Handlende o. s. v., der alle støttede hin
anden. Hertil kom enkelte »Tilfældigheder«, som støttede 
en sund Udvikling af det økonomiske Liv i Byen. Saaledes 
kan nævnes Anlægget af Dobbeltsporet i Aarene 1909—13 
og Verdenskrigen 1914—18, som de mest betydende.

Jeg fik efterhaanden bygget op mod et halvt Hundrede 
Ejendomme og en mægtig Gæld at slæbe paa, alt, hvad 
jeg kunde laane, baade af Fremmede og af Slægtninge. 
Det gik egentlig ret let for mig at bygge, men det gik ikke 
nær saa let af faa Ejendommene solgt. Derimod kunde 
jeg nok faa dem lejede ud. Og det viste sig, at det nok 
kunde gaa for mig. Den pekuniære Stilling blev efterhaan
den forbedret og jeg fik reddet mig ud af en Del at den 
mægtige Gæld, saaledes at jeg kunde se, at Status bedre
des tillige med, at alle mine Ejendommen steg i Værdi 
efterhaanden som Byen voxede. Saaledes er min Stilling 
efterhaanden hetrygget.

Den 25de September 1900 blev der født os en dejlig lille 
Søn, der ligesom de andre ogsaa var født noget for tid
ligt, men der synes at være Livskraft i Barnet, og han 
voxede og trivedes rigtig godt. Men da han var svag efter



154

Andreas, Ragna og Kay Hjort
1901.

Fødselen, døbte Pastor Smidt- 
Pli iseldeck ham, medens jeg 
holdt ham over Daaben. Vi 
gav ham Navnene Kay Fritjof 
Hjort. Senere blev han frem
stillet i Kirken. Han trivedes 
udmærket det første Aar og 
blev en dejlig Dreng, der 
kunde begynde at gaa i 
Gangkurv. Men saa i Efter- 
aaret 1901 havde vi Besøg 
af nogle Bekendte fra Hes
selager i hvis Hjem, der var 
Kigkoste. Denne Sygdom 
bragte de med til os, saale- 
des at alle vore tre Børn 
fik den fæle Sygdom i høj 
Grad. Lægen beordrede, for 
at undgaa Sygehusophold, 
at jeg sammen med Andreas, 
som fik Skarlagensfeber,skul
de opholde os i Soveværel
set og kun gennem Vinduet 
maatte forlade Huset. Min

Hustru med de to smaa Børn, Ragna og Kay, skulde op
holde sig i Spisestuen haade Nat og Dag. Det var en 
meget drøj Tid for os alle.

Andreas var den første, som slap over Sygdommen, og 
som det syntes ret godt, der syntes ikke at følge nogen 
egentlig »Men« efter Sygdommen. Det gik mere langsomt 
med Ragna; hos hende efterlod Kighosten en Svagheds
tilstand, som vanskeligt kunde karaktiseres paa anden 
Maade end som Svaghed og let angribelig for Sygdomme, 
saaledes at den mindste Anledning bevirkede, at hun blev 
forkjølet og syg. Men allerværst gik det med lille Kay, 
han kunde slet ikke slippe Sygdommen, idet han vedbli
vende havde Feber, uden at Lægen kunde finde den egent
lige Aarsag dertil. Denne vedholdende fæle Febersyge 
svækkede Barnet mere og mere, og skjønt han hele Tiden 
var meget daarlig, fik han dog under sit lange Sygeleje 
næsten alle sine Tænder. Men det lille Legeme kunde ikke 
modstaa det lange Sygeleje, og det endte med, at Kay 
døde den 4de Marts 1902, knapt 1’/2 Aar gammel. Dette Tab 
var min Hustru og min fælles store Sorg. Vi havde været 
saa lykkelige for dette Barns udmærkede Trivsel i sit før-
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ste Leveaar, og nu staar vi saa alligevel med det forfær
delige Savn og maatte se paa og føle, at det lykkelige 
Haab, vi havele knyttet til vor kjære Skat, nu var brudt. 
Tabet var stort og det glemmes aldrig, om end det er ble
vet lettet os at bære alt som Tiden gik, takket være Gud, 
som vi bad om Hjælp i vor Sjælenød, og det var ikke 
forgæves. Vi fandt begge en Lindring i Sorg og Savn ved 
vort Arbejde, hvor vi begge havde nok at gjøre.

I Aarene omkring Aarhundredskiftet, blev der fra liere 
Sider rettet mange Opfordringer til mig om at deltage 
som Foredragsholder i nogle Agrarmøder. Jeg var glad 
for disse Henvendelser, og jeg tog imod alle dem, jeg paa 
nogen Maade kunde overkomme. Det var mig en stor 
(ilæde at være med i bele Agrarbevægelsen. Jeg arbejdede 
ud fra en stor Begejstring for denne Sag, som efter min 
Overbevisning var ikke alene retfærdig, men nødvendig 
om ikke Landbruget som Kulturbærer skulde gaa belt til 
Grunde i økonomisk Elendighed og Fattigdom.

Hvad der ister glædede mig ved Agrarmøderne, var dér 
at træffe en Mængde begejstrede Landmænd, som tog Del 
i Arbejdet for Sagen. Ogsaa rent kollegialt og menneske
ligt traf jeg dér paa mange gode Mennesker, som jeg se
nere i Livet vedblev at staa i Forbindelse med. Jeg tog 
Del i Agrarmøder i alle Egne af vort Land, lige fra Thy 
til Bornholm og fra Gedser til Helsingør og Esbjerg. Der 
var mvppe nogen Egn, hvor jeg ikke havde været til Mø
der. Blandt de mange, kom jeg ogsaa til Egnen ved Fre
deriksværk. Kort Tid efter kom der en Deputation til mig, 
bestaaende af Sognefoged Lars Larsen i Valby og Gaard- 
mand, Journalist Peter Petersen i Kappenhøj, der paa 
Agrarforeningens Vegne der i Kredsen bad mig om at 
stille mig som Agrarforeningens Kandidat. Jeg blev glad 
for den Tillid og Ære, man viste mig paa denne Maade, 
og jeg lovede derfor at efterkomme deres Ønske. Jeg fik 
snart at føle, at det blev en haard Kamp, jeg der kom 
ind i. Vel var der mange, flinke Hjælpere i selve Kredsen, 
hvor jeg kom til Vælgermøder, men netop i denne Kreds 
var der, som naturligt var, i en saa udpræget Fabrikegn 
som Frederiksværk, en Mængde Socialdemokrater allerede 
den Gang, og de var jo alt andet en agrarisk stemte. Des
uden var der mange Radikale, som holdt paa deres hid
tilværende Folketingsmand, Gaardejer I)oose fra Hømb ved 
Ringsted.

Jeg havde paa Forhaand alle Agrarene paa min Side, 
og efterhaanden fik jeg ogsaa de udprægede Højremænd
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med, baade paa Landet og i Byen, rigtignok paa den Be
tingelse, at jeg vilde erklære mig for at være »Højre- 
Agrar«, som en Erkendelse til Partiet »Højre«, der var 
det talrigste af de borgerlige Partier i Kredsen. Dette Træk 
maatte nødvendigvis svække mig i Venstres Øjne, og det 
var lidet diplomatisk af Højre, da jeg selvfølgelig inderst 
inde forblev den samme, ligesom Betegnelsen for Højre 
forblev uden Betydning. Skjønt jeg ved dette Tricks, og 
imod mit Ønske, kom til at staa mindre godt overfor 
selve Yenstrepartiet, saa opnaaede jeg dog ved Siden af 
13 Højremænd at formaa 12 af Kredsens mest ansete 
Yenstremænd til at være mine Stillere til Yalget. Men al
ligevel blev der altfor mange Yenstremænd hjemme paa 
Valgdagen 1901, fordi de ikke kunde opfatte mig som de
res Mand, og det endte med, at Hr. Doose fik godt 100 
Stemmer flere end mig, og ban var valgt. Jeg laa slagen 
paa Valen. Men det var med Ære, jeg faldt; thi Agrar
sagen var jo ret ny og mit Vælgerkorps var ikke let at 
føre til Valgurnen, de vidste endnu ikke, hvad det gjaldt. 
Hertil kom, at Doose ved hvert eneste Vælgermøde havde 
første Klasses Hjælpere, medens jeg altid var ene, eller i 
det højeste maatte nøjes med Hjælpere fra Kredsen og 
havde aldrig nogen Rigsdagsmand til at støtte mig. Jeg 
tabte ikke Modet eller Lysten, men blev ved i flere Aar 
at agitere for Agrarsagen ved Foredrag paa Moder om
kring i Landet,

Ved Nytaarstide i 1899 skrev jeg en Artikel i et Dagblad 
i Anledning af, at det 1. Juni 1899 var 100 Aar siden, at 
den Classenske Agerbrugsskole paa Næsgaard blev oprettet 
og 50 Aar siden, denne Skole kom rigtig i Gang, 1ste Juni 
1849. Jeg pointerede, at der burde gjøres noget i den An
ledning af de mange gamle Elever, som bar nydt godt af 
Undervisningen paa Næsgaard. Jeg opfordrede gamle Ele
ver til at give Møde paa Hotel St. Knud i Odense den 
11. Januar 1899 som var General Classens 174. Eødsels- 
dag. Da denne Dag oprandt, var der samlet en 60—70 
gamle Næsgaardianere for hvilke jeg forelagde Sagen, der 
fik en begejstret Tilslutning. Et Udvalg blev nedsat for 
at tage Bestemmelse om Sagen efter det Grundlag, Mødet 
havde givet det Mandat til. Dette Udvalg kom til at be- 
staa af 5 Mand, en fra hver Landsdel, nemlig af Justits- 
raad, Landinspektør Jensen, Nakskov, Gaardejer H. Mad
sen fra Snesere pr. Præstø, Gaardejer S. Svejstrup, Sander- 
gaard ved Odder, Proprietair Bennetzen, Skjoldager ved 
Gram, og Proprietair F Hjort, Baagegaard pr. Tommerup.
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Den sidstnævnte blev Formand for Udvalget. Dette vedtog, 
at man skulde søge affattet en Adresse til Directionen for 
Fideicommis’et med Taksigelse fra alle de gamle Elever 
tilligemed, at man skulde forsøge at faa fremskaflet en 
biografisk Beskrivelse af alle de afgaaede Elever for at se, 
hvor de var og hvad de var bleven til.

Begge Dele lykkedes ret godt, om end med Besvær, da 
det viste sig meget vanskeligt at finde de manges Op
holdssted. Midt under Arbejdet kom der Underretning til 
mig fra Forstander A. Id Cour, at Directionen for Fidei
commiset ønskede, i Anledning af Jubilæet, at foranstalte 
en Fest paa Næsgaard for alle de gamle endnu levende 
Lærlinge og andre, som havde staaet Skolen nær, blandt 
andet gamle Lærere. Tillige meddelte la Cour mig, at Pro
tektor for Fideicommiset, Ils. kgl. Højhed, Kronprins Fre
derik, ønskede at hilse paa vor Komité og henstillede til 
mig, at jeg som Formand for Komitéen søgte Audiens 
den 30te Maj, Dagen før Festen paa Næsgaard.

Jeg fik nu arrangeret alt til hele dette Formaal og satte 
Udvalget Stævne paa Hotel Tre Hjorte i I<jøbenhavn til den 
28de Maj 1899, hvor vi tog fornøden Bestemmelse.

Men forinden maa jeg dog fortælle lidt af den meget 
interessante Korrespondance, som jeg maatte føre med de 
mange gamle Lærlinge for at udfinde deres Personalia til 
Brug i Bogen, jeg skulde skrive om de gamle Elever. Det 
blev en ret omfattende Brevvexling, jeg maatte føre, men 
den var fornøjelig. Saa godt som alle bevidnede mig deres 
store Interesse og Kjærlighed til Skolen paa Næsgaard. 
Alle de Mennesker, de der var truffet sammen med, talte 
med meget Liv og Varme i Brevene om meget af det, de 
havde oplevet i de 2 Aar, de var der. Jeg kom den Gang 
ind i en Brevvexling, der for lieres Vedkommende har 
holdt sig til denne Dag. Jeg kom ogsaa ind i de flestes 
Liv og Udvikling gennem Aarene. Mange havde alt op- 
naaet store og gode Resultater, i deres Gerning og Liv; 
andre havde maattet nøjes med »Dagen og Vejen« og 
holdt sig paa det jævne. Atter var der nogle, som ikke 
havde kunnet taale Livets Modgang. En Del af disse hav
de forandret Livsstilling og var gaaet over i andre Er
hverv. En af disse, der var havnet inde paa Nørrebro i 
Kjøbenhavn, hvor han maatte nøjes med at være Lvgte- 
tænder, var flov ved at faa sin ulykkelige Livstragedie ud- 
raabt paa Tryk, saaledes at Kammeraterne kom ind i 
hans Forhold, derfor bad han mig om at skrive, at »han 
nu var ansat ved Oplysningsvæsenet i Kjøbenhavn«.
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Jeg forstod Manden, og jeg tror, jeg føjede ham i hans 
Ønske.

En Kjøbenhavner gav en kostelig Historie til hedste 
om, hvorledes Eleverne i 1864 havde klaget til Kammer
herre Classen over Kosten, nemlig Flæsket, som Lærlin
gene fik, og som de paastod var fyldt med Orm. Kammer
herren kom nu til Ntvsgaard og i Forening med Forstan
der Fangel, gik han ind i Lærlingens Spisestue og saa 
paa den serverede Mad, som de just var i Færd med at 
nyde, dog vilde ingen af disse røre Flæsket, (dassen tog 
det ene Stykke Flæsk efter det andet og spiste det med 
stor Appetit og erklærede, at det smagte udmærket. Der 
var absolut intet at sige det paa. Lærlingene var ret flove 
ved Situationen, da ingen af dem netop i dette Øjeblik 
kunde faa Øje paa en eneste Orm. Men som det spæn
dende var paa sit højeste, hæver en Kjøbenhavner sin 
(iafTel og med et stort Brøl hugger han den ned igennem 
et Stykke Flæsk, saaledes at den sad fast i Bordpladen, 
og raaber: »Vil Du blive her, din Krabat!« Kammerherren 
spørger: »Hvad er der i Vejen?« Kjøhenhavneren svarer 
med at bede Kammerherren om at se paa den store, fede 
Orm, som var ved at slæbe Flæsket med sig ned paa Gul
vet, hvilket nu blev forhindret ved Hjælp af den vel ret
tede Gaffel! Nu var det Kammerherrens og Forstanderens 
Tur til at floves, men den første reddede Situationen ved 
at sige: »Saadant kan ske i enhver Husholdning i den 
varme Tid, hvorfor vi maa bærer over med Husmoderen, 
ligesom jo ogsaa Lærlingene selv ser, at Lærerne var over
bærende med dem, naar de en enkelt Gang ikke havde 
været som de skulde.« Dette var sagt paa en fin og fader
lig Maade, saaledes at alle var tilfreds; der blev ikke kla
get oftere af det Hold Livrlinge.

Paa det før nævnte Udvalgsmøde i Kjøbenhavn 28de 
Maj 1899 erklærede Gaardejer Bennelzen fra Skjoldager, 
at han ikke paa Grund af sin Stilling som tysk Statsbor
ger og preussisk Bestillingsmand, turde deltage i den fore- 
staaende Audiens hos den danske Kronprins. Han var 
bange for, at det vilde blive ham en altfor dyr Fornøjelse, 
og derfor undlod han at deltage.

Som Formand for Udvalget var jeg tilsagt til at give 
Møde den 28de Maj Kl. 10 hos Kronprinsens Kabinets
sekretair, Kammerherre Biihl, for at modtage fornøden 
Instruktion for Udvalget om Audiensen den næste Dag.

Jeg var ikke rigtig stolt af den Tur, og da jeg stod ved 
Hof kavalerens Dør, bankede Hjærtet i mig værre end ved
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nogen Examen paa Næsgaard, ja, værre end da jeg første 
Gang stod paa en Valgtribune. Men det gik, som saa ofte 
før, bedre end jeg ventede. Kammerherre Bubi var yderst 
forekommende og elskværdig og gav mig meget detailleret 
Besked om Paaklæd ning (Kjole og hvidt) for lidvalget om, 
hvorledes vi skulde stille os op, i hvilken Orden o. s. v., 
en lang Rémse, som jeg havde ondt ved at huske.

Udvalget sad og ventede min Tilbagekomst paa Hotel 
»Tre Hjorte« og var yderst spændt paa at høre min Be
retning. Vi passiarede længe sammen den Aften, og Ju
stitsraad Jensen, som var den eneste af os, der før havde 
været i Audiens, fortalte, hvorledes det var gaaet til. Ju- 
stitsraaden fortæller: »Det var efter Stormfloden 1872, da 
jeg forestod Arbejdet ved de lollandske Digers Udbedring, 
og efter dette Arbejdes Tilendebringelse ønskede den gamle 
Konge, Christian IX, at tale med mig. Jeg indfandt mig 
en bestemt Dag til Audiens, og medens jeg opholdt mig i 
Forgemakket til min Tur kom, talte jeg med en ældre 
Herre, hvem jeg had om at give mig lidt Underretning 
om, hvorledes en Audiens foregik. Den gamle Herre var 
meget beredvillig og sagde: »Strax De kommer ind i Kon
gens Modtagelsesværelse, skal De bukke 3 Gange, hvad 
enten De ser nogen eller ikke . . . .« I det samme, Her
ren havde sagt dette, blev der raaht: »Justitsraad Jensen 
fra Nakskov«, jeg fo’r op, klar over, at det var mig, der 
blev kaldt paa, men tillige befippet, og idet jeg kom inden 
for Døren, erindrede jeg den gamle Herres Ord, og skønt 
jeg ingen saa, bukkede jeg dog 3 Gange, og da jeg var 
færdig dermed, saa jeg en Skikkelse fra det fjerne komme 
hen imod mig. Det var Kongen. Han gav mig sin Haand 
og spurgte, om det var Justitsraad Jensen. Jeg svarede Ja, 
hvorefter Kongen takkede mig for mit Arbejde ved Diger
ne paa Lolland og had mig tillige om at bringe Kongens 
Tak ogsaa til alle mine Medarbejdere. Og da jeg havde 
lovet dette, gav Kongen mig Haanden til Farvel, og jeg 
maatte gaa igen, just som jeg troede, at vi to Gamle nu 
skulde til at have os en rigtig lun Passiar, og saa var det 
hele forbi.«

Da Jusitsraaden var færdig med sin Fortælling, var vi 
alle ret betaget af, hvad der vilde ske den kommende Dag 
og den gamle Justitsraad ikke mindst. Han var nu træt 
og gik til Sengs, medens vi andre forblev paa hans Værelse 
og talte videre om de kommende Begivenheder. Ligesom 
den gamle og svære Mand lagde sig ned i Sengen, fik han 
et Besvimelsesanfald og blev lielt borte; vi hjalp ham op,
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og saa var alt godt igen, men hver Gang, han lagde sig 
ned, svimlede det for ham.

Madsen fra Snesere løb nu i sine Morgensko efter en 
Læge, da Klokken var nær 12, og Svejstrup og jeg holdt 
den gamle Jensen. Doctoren kom og gav den gamle Mand 
en Indsprøjtning, der livede ham godt op, ja, saa godt, at 
han ikke sov den hele Nat.

Kl. 1 gik vi andre i Seng og lod Jensen i Bo paa sit 
Værelse. Næste Morgen fortalte han os, at han selv ikke 
havde sovet paa Grund af det stærke elektriske Lys. Det 
elektriske Lys var jo den Gang i sin Vorden og ingen af os 
forstod Mekanikken med at tamde og slukke. Justitsraa- 
den troede, man kunde slukke Lynet ved at blæse paa 
det, ligesom andet Lys, og krøb derfor i Nattøj og med 
Underbuxer paa op paa Bordet for at naa op til Lampen 
og her blæste han nu af alle Livsens Kræfter, men Lyset 
ændsede ikke den Blæsen, og den gamle Mand maatte fin
de sig i at gaa i Seng og ligge der og se paa Lyset den 
hele Nat.

Kl. 11 næste Morgen kjørte vi i Landdauer til Amalien
borg. Forgemakket var fuldt af Folk, der søgte Audiens, 
og blandt de tilstedeværende var Forfatteren Herman 
Bang, om hvem der blev sagt, at han vilde søge Kron
prinsen for at interessere ham for en af sine Bøger, der 
var bleven konfiskeret. Herman Bang var en ret lille, men 
stærkt bygget Mand i en ejendommelig Paaklædning, der 
nok kunde tyde paa, at han gik med Korset, hvilket man 
vilde paastaa. Han fik imidlertid ikke sit Ønske opfyldt, 
thi Hofchefen kom med Bud fra Kronprinsen, at denne 
ikke kunde modtage Herman Bang, der saa strax efter 
forlod Salen. Dette vakte almindelig Opsigt blandt de til
stedeværende, og vi i Udvalget følte os beæret over, skjønt 
vi kom saa langt ude fra Landet, ja, helt fra de bagerste 
Marker, saa vilde Landets Kronprins dog tale med os, 
medens den fine Forfatter maatte gaa med Skam og ufor
rettet Sag uden at opnaa at komme indenfor Døren. Ja, 
vi hørte og saa meget, og nægte kan jeg ikke, at jo nær
mere, vi kom til det »brændende Punkt«, desto mere alte
reret blev jeg, og det førte med sig, at der viste sig en 
underlig Slaphed over mig, der begyndte i Tæerne og 
efterhaanden forplantede sig helt op til Knæerne, og jeg 
tænkte ved mig selv: Dersom det vedbliver saaledes at 
gaa opad, saa falder du. I det samme blev mit og det øv
rige Udvalgs Navne raaht op og Døren slaaet op indtil 
Audiens-Gemakket.
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Jeg skulde efter Ordrer som Ordfører først ind og de 
øvrige efter Alder.

Ligesom jeg kom indenfor Døren, kom Kronprinsen i 
et meget hurtigt Tempo hen til mig, gav mig Haanden 
og ønskede mig Velkommen. Imidlertid er Justitsraad Jen
sen den næste Mand i Døren, men Ulykken vil, at han 
er for svær til at komme gennem Døren (det halve af en 
dobbelt Fløjdør). Han prøvede haade forlæns og sidelæns, 
men det vilde ikke gaa, skjønt Kronprinsen halede i ham 
og Hofchefen skød bag paa; det gik ikke alligevel. Der 
var intet andet at gøre, end den anden Halvdel af Døren 
maa lukkes op, Skudene fra oven og forneden trækkes 
fra. Justitsraaden og de andre to Herrer staar i næste Øje
blik bag mig. Under hele denne Hurlumhej havde det 
nervøse fuldstændig forladt mig, og jeg var nu klar til at 
holde den Tale til Kronprinsen, som jeg havde gentaget 
saa ofte for mig selv og lilet og pyntet paa efter bedste 
Evne, saaledes at jeg var overbevist om, at den nu var 
som den skulde være, især da Udvalget ogsaa havde god
kendt den. Saa snart Døren var lukket, stod Kronprinsen 
foran mig og saa mig stift i Øjnene, og jeg var klar over, 
at nu var det Tiden at begynde. Jeg afleverede saa Talen 
saa formfuldendt, som det var mig muligt og overbragte 
Hs. kgl. Højhed de medbragte Exemplarer af »De gamle 
Næsgaardianere« og Adressen, som han lagde hen paa sit 
Skrivebord, og i næste Øjeblik stod Kronprinsen atter for 
mig og holdt en Tale til os om General Classen og Den 
Classenske Agerbrugsskole og bad mig om at bringe alle 
paa Næsgaard Hs. kgl. Højheds hjærtelige Hilsen og gode 
Ønske om en vellykket Jubilæumsfest. Derefter talte Kron
prinsen med hver af os, mere privat, om vore hjemlige 
Forhold. Og da dette var forbi, tog han mig under Armen 
og førte mig afsides i Salen, hvor jeg blev spurgt om Ud
valget var optaget i Eftermiddag, hvortil jeg svarede, at 
Hs. kgl. Højheds Ønsker gik forud for alt, hvorefter Kron
prinsen fortsatte: »Saa vil jeg bede Dem og de øvrige Her
rer i Komitéen om at spise til Middag med mig og min 
Familie i Eftermiddag Kl. 6 paa Charlotlenlund Slot«. Jeg 
takkede selvfølgelig Hs. kgl. Højhed for den Ære, han 
saaledes viste Udvalget. Dermed gav han os Haand til Af
sked og paa Gensyn, og Audiensen var forbi. Vi søgte nu 
efter vort Overtøj i Forgemakket, hvor Tjenerne hjalp os 
dette paa og vi gik ned ad den lange, brede Trappe een 
efter een.

Jeg var vel fornøjet med, at det hele var gaaet godt og
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nu vel overstaaet; og som jeg nu gaar med disse glade 
Tanker, opdager jeg, at min Tegnebog med 600 Kr. i, 
som jeg — meget ubetamksomt — havde ladet forblive i 
Overfrakkelommen, var borte. Jeg undrede mig meget 
over, at der ogsaa paa saadan et Sted var Tyve, men jeg 
slog mig til Ro med, at Tabet dog var en forvindelig 
Skade. Som jeg nu gaar i disse Tanker, hører jeg, at Mad
sen fra Snesere nogle Trin højere oppe ad Trappen gaar 
og taler om, at han ønsker at faa Ild paa en (agar; han 
var en stærk Ryger og havde nu maattet savne denne Ny
delse saa længe, og udtaler sin Forbavselse over, at alle 
hans Cigarer, der laa i Overfrakkelommerne, var bleven 
borte, medens vi var i Audiens. Madsens Mishag over det 
Puds, der saaledes var spillet ham paa et af de ømmeste 
Steder, lod han højlydt komme til Orde, idet han hl. a. 
udtalte, at det dog var for galt, at man stjal lige udenfor 
Kronprinsens Dør. Som jeg nu gaar, og stiltiende hører 
paa disse Renuerkninger og halvt om halvt gottede mig 
over, at jeg dog ikke var den eneste, der var bleven he- 
stjaalet, saa kommer jeg til at gribe ind i min Overfrakke
lomme og opdager, at de begge er fulde af (Ligarer, hvil
ket strax undrede mig, da jeg aldrig ryger Tobak og aldrig 
havde (Ligarer i mine Lommer, men i næste Sekund, da 
jeg saa lidt nærmere paa Overfrakken, saa opdagede jeg, 
at det var en forkert Prakke, jeg havde faaet paa i Skyn
dingen, og med det samme gik der et Lys op for mig; 
det maatte være Madsens Prakke, jeg havde paa, og min, 
Madsen havde, og derfor spurgte jeg strax, om der ikke 
fandtes en Tegnebog i Lommen? Jo, den var der, og alle 
de 600 Kr. i Behold, og dermed var Madsen tilfreds, da 
Byttet var fordelagtigt for ham, men mindre for mig. Vi 
skiftede først Prakker paa Hotellet, og ofte senere morede 
vi os kosteligt over den Pejltagelse.

Opholdet paa Hotellet var kun yderst kort, da vi hur
tigst muligt skulde rundt til det Classenske Pideicommis 
Directeurer for at gøre vor Opvartning ogsaa der. Vi var 
først her hos den administrerende Directeur, Højesterets
advokat Nellemann, senere hos General liahnson og Con- 
sejlspræsident, Gehejmeetatsraad Hørring, der alle var 
yderst elskværdige mod os.

Vi var næppe færdige med denne Rundtur, før vi atter 
maatte have fat i en Landdauer og paa Vej til Charlotlen- 
lund, hvor vi selvfølgelig var paa Slaget Kl. 6. Her blev 
vi atter modtagne af Hofchefen, Kammerherre Buhi, og 
af ham præsenterede for alle de kongelige Herskaber og
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andre, som var tilsagte til Tatlet. Her blev jeg bragt i en 
ret ubehagelig Situation af Hofchefen, der vel havde med
delt mig Navnet paa den Dame, jeg skulde have til Bords, 
men glemte i Travlheden at præsentere mig for hende. 
Jeg maatte derfor selv besørge dette, og da Damen, Hof
dame Frøken Wimpfen, var overmaade imødekommende, 
løb dette af uden Anstød. Pladsen ved Bordet fandt jeg 
ogsaa let, idet jeg var underrettet om, at jeg skulde sidde 
saaledes, at jeg fik General Bcihnsons Dame, Frøken We- 
dell-Heinen, paa min venstre Side. Hvad vi fik at spise, 
erindrer jeg ikke nu mere, men jeg husker, at jeg fik alt 
for lidt, idet begge mine Damer var meget ivrige i Kon
versationen, og naar jeg saa endelig et Øjeblik havde Bo 
til al tage mig en Mundfuld, saa var Tallerkenen taget (af 
Tjeneren) og en ny, ren sat i Stedet. Jeg erindrer, at der 
foran hver Kuvert stod 5 Glas forskjellige Slags Vine, af 
hvilke det ene var Champagne, og midt under Taffelet 
kom der en Tjener hen og hviskede mig i Øret, at Hs. 
kgl. Højhed ønskede at drikke et Glas Vin med mig. Jeg 
saa derhen og sér Kronprinsen nikker til mig og hæver 
sit Champagneglas. Jeg griber selvfølgelig strax mit tilsva
rende Glas og siger: »Tak, Deres kgl. Højhed.«

Efter Taflet spadserede vi med Damer ind i Kronprin
sessens Værelser, hvor der blev serveret Kaffe i ganske 
smaa, hitte Kopper og kun en lille Taar paa Bunden. Ef
ter Kaffen kom Kronprinsen hen til mig, tog mig under 
Armen og førte mig ind i sit private Værelse, hvor han 
bød mig en Cigar og tændte en Svovlstik. Jeg, der aldrig 
i mit Liv havde røget en Cigar, var meget ilde stedt, men 
glemte dog snart min Forlegenhed, da Hs. kgl. Højhed 
var yderst elskværdig og strax ledte Konversationen hen 
paa Næsgaard og senere paa mit Hjem, min Bedrift og 
Familieforhold. Bl. a. spurgte han mig, om jeg nogen
sinde havde været paa Bogø (lige overfor Næsgaard), for »det 
var jo der, Berg var Konge«, føjede han smilede til. Det 
var jo ikke længe efter, det store Børe om Berg og hans 
Forhold. Strax efter kom Kronprinsessen hen og talte til 
mig, og jeg var nu for Alvor i Forlegenhed med min Ci
gar, men da jeg med venstre Haand et Øjeblik havde 
holdt den bag min Byg, gik den strax ud og jeg put- 
Stumpen i Lommen. Jeg blev forbavset over at erfare, 
hvor høj Hendes kgl. Højhed var, nu jeg stod Ansigt til 
Ansigt overfor hende, som jeg maatte se op til, skjønt jeg 
dog er 70 Tommer. Hun var meget jævn og ligefrem i sit 
Væsen; hun spurgte mig om min Hustru, mine Børn og
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mit Hjem og fortalte om de store Forandringer, der var 
sket nord for Kjøbenhavn i de 30 Aar, siden hun i 186!) 
kom til Danmark. Den Gang var flere straatækkede Huse, 
men af dem var der nu kun et eneste tilbage. Konversa
tionen gik saaledes tvangfrit i de 2 å 3 Timer, vi var paa 
Charlottenlund. Bl. a. spurgte Kronprinsen Madsen fra 
Snesére om, hvem der var Folketingsmand i hans Kreds 
i Præstø, og hvad Folk paa Egnen sagde om gamle Iiøn- 
nelycke, hvortil Madsen svarede: »Folk siger, at han har 
Lykken med sig, men han er ellers ikke en Bønne vand!« 
En Udtalelse, som Hs. kgl. Højhed morede sig højligt 
over. løvrigt oplevede vi flere saadanne fornøjelige Smaa- 
træk, der dog vil blive for omstændelige at omtale her. Kl. 
9 tog den Kronprinselige Familie Afsked med os samtidig 
med, at vi blev opfordrede til at komme igen en anden 
Gang, naar vi fik Lejlighed.

Min Hustru havde bedt mig om at lægge nøje Mærke 
til, hvorledes der saa ud i den kongelige Lejlighed, for at 
jeg kunde fortælle derom, naar jeg kom hjem. Men den 
Examen kunde jeg ikke klare, jeg havde vieret saa opta
get af det, jeg nødvendig skulde klare, at alt andet var 
gaaet mig forbi. Det eneste, jeg erindrer fra Audiensge
makket var, at Lyset kom ind fra højre Side i Forhold 
til den Dør, vi kom ind af, ligesom jeg bemærkede, at 
Skrivebordet stod mellem Døren og Vinduet. Paa Skrive
bordet saa jeg kun et Askebæger med ea halvrøget Cigar 
liggende. Det var alt, hvad jeg saa.

Dagen efter rejste vi til Næsgaard. Paa Vejen traf vi 
Udvalgets femte Mand, liennelzen fra Skjoldager, nu da vi 
var kommen over det farlige for de preussiske Myndighe
der, saa turde han atter vise sig igen. Næsgaard mente 
han ikke Tyskerne var bange for.

Paa Næsgaard oplevede vi herlige Dage; Dage, som al
drig kommer tilbage. Hvor var det fornøjeligt at mødes 
med de gamle Kammerater; disse, man i Ungdommen 
knyttede Venskab med for Livet. Der var dem, som ikke 
havde set hinanden i 50 Aar, men som dog paa Røsten 
og Blikket i Øjet genkjendte hinanden. Det var mærkelige 
rare Dage, der ikke kan beskrives; kun opleves og føles.

Nu er der atter forløbet over 36 Aar siden og en meget 
stor Del af de Mænd, som da var med, er gaaet bort og 
mange unge er i disse Aar atter afgaaet fra Næsgaard. 
Men Lykke og Velsignelse er ved denne gode Skole spredt 
ud over det ganske Land. Forhaabentlig maa denne plig
tige Skole vedblive at bestaa til Gavn for vort Land og 
Folk til sene Tider.
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Under Festlighederne paa Næsgaard i 1899 blev der 
dannet en Forening af alle de mange Landmænd, som 
havde lært Landvæsen paa Skolen og den hidtilværende 
Komité blev valgt til Bestyrelse. Jeg var Formand for 
Foreningen i 15 Aar og havde megen (iltede af Arbejdet i 
den Forening, ligesom det fornøjede mig saaledes ofte at 
linde Lejlighed til at besøge Næsgaard i de Aar, da vi 
som Regel holdt vore Møder og Sammenkomster der.

Da Bestyrelsen engang i en sen Nattetime kom til Stub
bekjøbing maatte vi søge et Hotel, da det var alt for sent 
at tage videre til Næsgaard. I den mørke Nat paa Vej op 
ad Gaden møder vi en enlig Nattevandrer, som vi spørger 
om Vej til Hotellet. Den fremmede svarer: »Hotellet lin
der De, naar De gaar lige fremad, lidt henne drejer Gaden 
af sig selv.« Tak svarer Madsen »det er da godt, vi ikke 
skal have Arbejde med at dreje Gaden!« Denne morsom
me, virkelig udtalte Anvisning mindedes vi ofte ved vore 
Sammenkomster, isa*r i Stubbekjøbing: „hvor dåden drejer 
af sig selv!«

Den landøkonomiske Forskudsforenings Bestyrelse, der holder Møde i 
Baagegaards Have. Fra venstre: Gaardmand Jens Larsen; Proprietair J. 
Hansen, Lundegaard; F. Hjort; Proprietair Olesen, Stenløsegaard; Gaard
mand Jørgen Nielsen, Skalbjerg; og Forpagter Christensen, Elvedgaard.

I Slutningen af det gamle Aarhundrede blev der af Lov
givningsmagten vedtaget liere Love, der tog Sigte paa at 
støtte det betrængte Landbrug; takket være de ustandse
lige Opfordringer fra Agrarforeningen. En af disse Love, 
der fik størst Betydning for Landbruget, var Loven om 
billige Laan fra Statskassen til de »landøkonomiske For- 
skiidsforeninger«. Der blev stiftet en Mængde saadanne 
Foreninger spredt over det ganske Land, endog flere end
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der var bevilget Penge til. Her i den »vestlige Del af 
Odense Amt« var jeg med til at oprette en saadan For
ening og var Formand for den i 20 Aar, saalænge den 
bestod og vi kunde faa Penge fra Staten. De øvrige Med
lemmer af Bestyrelsen var Sogneraadsformand J. Hansen, 
Lundegaard i Veflinge Sogn; Sognefoged L. Dinesen, Bred; 
(iaardmand Jens Larsen, Holse; Proprietair Fleischer fra 
Skovmøllen. Senere indtraadte tre nye, nemlig (iaardmand 
J. From Hansen af Skaastrup; Forpagter J. Christensen, 
Elvedgaard; og (iaardmand Jens Nielsen, Skalbjerg. Vi 
havde megen Glæde af at arbejde i denne Forening i alle 
de 20 Aar, den bestod. Ved de billige Laan, 3^2 a 4 pCt., 
ydede vi en Mængde Mennesker et haardt og yderst vel
komment Laan. Disse skulde efter Loven senest være til
bagebetalt efter 9 Maaneders Forløb, og ingen kunde op- 
naa et nyt Laan, før det gamle var indbetalt. Tiderne var 
jo i de første Aar efter Foreningens Stiftelse yderst van
skelige for Landbruget i økonomisk Henseende og derfor 
kneb det meget ofte med at faa Laanene indfriede. Vi 
maatte da — trods Loven — vane overbærende og se 
igennem Fingre med, at Fristen blev overskredet, ofte ret 
betydeligt; endog i et saadant Omfang, at vi af Ministe
riets Tilsynsførende fik Tilhold om at sørge for at faa Laa
nene indfriende i rette Tid — om fornødent ved Kongens 
Fogeds Hjælp — ved Tvangsforanstaltninger. Jeg proteste
rede og satte mig imod at gaa frem ad denne Vej og be
grundede mit Standpunkt med: At vi, for det første gjorde 
Laantagerne ulykkelige ved en saadan haard Fremfærd, 
og for det andet mente jeg, at det var yderst tvivlsomt, 
om vi opnaaede noget positivt dermed, idet man ved en 
Tvangsrealisation ganske vist — som oftest — vilde opnaa 
at jage Laantagerne fra Hus og Hjem, uden derved at op
naa Dækning, idet et saadant tvungent Salg vilde tvinge 
Priserne ned saaledes, at der intet blev tilbage ud over 
Dækning af den faste Prioritet, saaledes at vi — Forskuds
foreningen — kom til at staa med »Sorteper« paa Haan
den til Skade baade for vor Forening, Staten og Laanta
gerne. Derimod fastholdt jeg, at vi ved en lempelig Afvik
ling og ved at give Laantagerne Tid, i de allerfleste Til
fælde vilde opnaa det ønskede som Meningen var, at 
hjælpe de betrængte saaledes, at Staten fik sine Penge 
tilbage. Ministeriet vilde ikke give sit Minde til denne 
Praxis og forlangte Loven overholdt; men jeg tænker mig, 
at det i sit stille Sind har givet mig Bet; thi jeg vedblev 
at praktisere min Theori, uden at Ministeriet skred ind 
ved effektive Midler. Den Tilsynsførende nøjedes med at
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være »sur og tvær«, naar han var paa Inspektion hos os; 
og da jeg ikke ønskede at være Genstand for hans Surhed 
og Tværhed, saa hlev jeg horte under hans Besøg og lod 
Sekretæren opvarte ham, naar han kom. Men jeg opnaae- 
de at faa den Glæde og Tilfredsstillelse, at vi efter at have 
virket med Pengene i 20 Aar, kunde indbetale hver eneste 
Øre, vi skyldte Staten, uden at hehøve at opkræve det 
mindste hos Medlemmerne, og uden at nogen fik det mind
ste Tah ved os. Alle betalte, hvad de havde laant. For
eningen havde afhjulpen Savn og Nød hos mange, og 
skjønt Tiderne i 1918, da Foreningen ophørte, var bleven 
meget gunstige, saa føltes det dog som et Savn, da Med
lemmerne ikke kunde faa »Forskud« mere.

Aa ret efter, at vi havde mistet vor kjivre lille Kay, 
hjemsøgtes vort lille Hjem atter af en stor Sorg. Den 5te 
(jctoher 1903 blev der født os en lille kjær Datter, som 
hlev hjemmedøht, da hun ogsaa var født for tidligt. Hun 
fik Navnene Helga Aagot Hjorl. Barnet var meget svagt, 
men i Begyndelsen saa det dog ud til, at dets Moder ved 
sin omhyggelige og kjærlige Pasning og Omsorg skulde 
faa Lykke til at hjælpe det lille svage Væsen til Kræfter, 
men om Morgenen, den 26de Octoher, da den lille Helga 
var 3 Uger gammel, fandtes hun død i Sengen uden for- 
udgaaende Sygdom. Efter de tre andre Dødsfald af vore 
Børn havde vi nu knyttet Haahet til denne lille, søde 
Pige, som vi saa inderlig gerne vilde have beholdt, men 
ogsaa dette Haah blev brudt og vi maatte føre det lille 
afsjælede Legeme til Kirkegaarden hos de smaa Søskende. 
Men en Trøst var det dog, at vi havde faaet Barnet døbt 
og vidste, at Gud havde antaget sig det og nu gemt det 
bedre forvaret, end vi kunde her.

Lille Ragna var ofte syg som Barn og vi ængstedes ofte 
for hende. Vi turde derfor ikke sende hende til Odense 
Skole, som vi gjorde med Andreas. Ragna gik i de første 
Aar i Pogeskole her i Byen. Andreas kom allerede (> Aar 
gammel ind i Frøken Hurlycks Skole og 11 Aar gammel 
kom han ind paa Latinskolen. Han klarede sig rigtig godt 
begge Steder, men da han havde været i Gymnasiet et 
Aars Tid, bad han om at faa Lov at lanæ Landvæsen, 
hvilket han ogsaa fik Lov til.

Jeg havde hele min Ungdom været vant til ofte at 
søge Guds Hus, og det samme var selvfølgelig i endnu 
højere Grad Tilfældet med min Hustru som Provstedatter. 
Det var os derfor en stor Ulempe, da vi kom her til 
Baagegaard, at her var saa langt til Sognekirken, cirka



168

Ragna Valborg Hjort, 
f. 1899, d. 1926.

3/4 Mil og de andre Sogne
kirker var ligesaa langt eller 
endnu længere borte. Vi 
var derfor glade for, da der 
hen ved Aarhund redskiftet 
blev begyndt at tales om 
af Egnens Befolkning om 
Muligheden for at faa en 
Kirke her ved Stationen. 
Der blev holdt nogle Mø
der i Kjøbmand Spøhrs Sal 
om Sagen og et Par Gange 
var der et Udvalg sendt til 
Brændekilde for at tale med 
den gamle Provst Olsen 
om, hvorledes man skulde 
forholde sig. Og endelig 
hen paa Sommeren 1902 
blev her afholdt et stort 
Møde med de fleste af Om
egnens Beboere fra de fire

Sogne: Tommerup, Brylle, Ubberud og Vissenbjerg, som 
støder sammen her ved Skelhusene. Paa Mødet enedes 
man om, at hver af de fire Sogne skulde vælge to Mænd 
til at tiltræde en samlet Komité, som saa skulde bede 
Sognepræsten i Tommerup om at tiltræde denne som For
mand, idet man ønskede, at det nye Kirkedistrikt, hvortil 
skulde høre Dele fra de fire Sogne, skulde være som et 
Annex til Tommerup Sogn, der var nærmest, tillige med, 
at dette Sogn kom til at afgive det største Areal og det 
største Antal Mennesker til den nye Kirke. Til at tiltræde 
Komitéen valgtes for Tommerup Sogn: Landpost Niels 
Jacobsen og Hjort, Baagegaard. For Brylle: Maltgører L. 
Hansen, Stærmose, og Gaardmand J. Christensen, Fredens
borg. For Ubberud: Amtsraadsmedlem L. Christensen fra 
Store Ernebjerg, og Proprietair Møller, Store Dyred. Og 
fra Vissenbjerg: Gaardmand H. C hr. Nielsen, Skalbjerg 
Mark, og Teglbrænder Joh, Knudsen, Koborg Teglværk. 
Hertil kom saa senere Pastor Schmidt Phiseldeck i Tom
merup som Formand. Noget af det første, vi foretog os, 
var at se at finde en passende Grænse for det nye Kirke
distrikt. Det blev mærkeligt nok overdraget mig at kom
me med Udkast i saa Hensende. Det blev helt igennem 
bifaldet af den samlede Komité, men noget beskaaret af 
de paagældende Sognepræster, der mente, at der blev taget 
for meget fra deres respektive Sogne. Efter en Forhånd-
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ling med Præsterne, naaede vi dog til Enighed om et 
Forslag, der nogenlunde tilfredsstillede alle og som blev 
godkjendt af alle Autoriteterne. Saa gjaldt det om at 
fremskaffe Pengene til hele Foretagendet. Dette gik mærk
værdigt let, idet saa godt som alle tegnede sig for ret betyde
lige Beløb. Endogsaa de fattigste vilde være med med de 
smaa Summer, som de kunde afse. Kun een eneste Mand 
i hele Kirkedistriktet nægtede at støtte Sagen, uagtet flere 
indtrængende Henvendelser. Det var endog den rigeste 
Mand paa Egnen, nemlig Proprietair L. Thobo paa Store 
Thobo i Brylle Sogn. Staten gav 18,500 Kr. Fru Jørgensen, 
Broholm, forærede Jorden til Kirken og til Kirkegaard 
saa meget, vi ønskede, og hvor vi vilde taget det. Desuden 
blev der ogsaa fra adskillige »udensogns boende« skænket 
baade Penge og Inventar til Kirken. Da alle de mange 
Formaliteter var i Orden, begyndte vi at bygge i Foraaret 
1906. Men Aaret forud var Pastor Schmidt-Phiseldeck ble
ven kaldet til Set. Hans Kirke i Odense og vor nye Sog
nepræst, 77i. J. Petersen fra Kjøbenhavn, der blev kaldet 
paa den Betingelse, at han skulde betjene den nye Kirke 
tillige, blev nu Formand i Komitéen. Ialt havde vi et Be
løb af godt 26,000 Kr. i Kontanter, og Opførelsen blev 
overdraget Murermester M. U. Sørensen fra Assenbølle og 
Tømrermester Eriksen i Odense under kgl. Bygningsinspec- 
teur Vith. Petersens Tilsyn. Hele Arbejdet med Kirkens Op
førelse gik støt og godt uden en eneste Mislyd, og i For
aaret 1907 var den fuldfærdig til Indvielse.

Under Vakancen i Embedet, der jo skete strax efter den 
nye Lov om Menighedsraadene var indført, blev jeg tillige 
med to andre Medlemmer af Menighedsraadet og Kirke
komitéen sendt til Faaborg en Søndag for at se og høre 
en Pastor Hang, der søgte Embedet her efter Pastor 
Schmidt-Phiseldeck, da mange var af den Mening, at den
ne Præst kunde passe os. Nu vilde Skæbnen, at ingen af 
os tre havde været i Faaborg tidligere og var saaledes al
deles ukendt dér paa Stedet. Men da Tiden var nær Kir
ketid, saa styrede vi Kursen efter Kirketaarnet, som vi 
kunde se overalt; men det underlige var, at da vi kom 
nær til Kirketaarnet opdagede vi, at der ingen Kirke var 
dér. Vi var alle flove over, at vi som Fyenboere ikke vid
ste dette og derfor kviede vi os ved at spørge os for om, 
hvor Kirken var. •

Men som vi nu staar og raadslaar om dette Emne, ser 
vi en Del ældre Folk i Søndagsklæder og med Salmebog 
i Haanden gaa forbi os. Vi var selvfølgelig strax klar over,
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at de var paa Vej til Kirken og fulgte derfor i Hælene 
paa dem. Snart var vi i Udkanten af Byen. Dér laa Kirken, 
men uden Taarn. Vi valgte en beskeden Plads lige til 
venstre for Indgangen paa en af de nederste Bænke, hvor
fra vi havde en god Oversigt haade til Alter, Døbefont 
og Prædikestol. Der var god Tid og Kirken var kun tyndt 
besat endnu. Vi sad nu og smaatalte sammen om Dagens 
Emne. Foran os var en hel tom Bænk. Men før Gdstjene- 
sten begyndte, kom der en ældre, høj, klein og graaspramgt 
Herre og satte sig lige foran os. Han kunde ligne en Ma
nufakturhandler. Vi tog ingen Notits af denne Mand, men 
talte frit sammen i en dæmpet Tone om de forskjellige 
kirkelige Handlinger. Hver isau' ytrede sin Mening og 
Dom efter, hvad vi hørte og saa, og tænkte ikke over, at 
vi talte lige ind i Ørene paa den fremmede Herre foran 
os. Da Gudstjenesten var nær ved at slutte paa det na*r, 
at en 2 å 3 Børn skulde døhes, vender den fremmede 
Herre sig om til mig med følgende Tiltale: »Jeg hører, at 
DTIerrer er udsendt fra et Menighedsraad. Jeg er Sogne
præst Helms paa Stedet; maa jeg ikke have Lov til at 
præsentere Dem for Pastor Bang!« Vi blev selvfølgelig 
alle noget pinligt overraskede, — ogsaa fordi vi var klar 
over, at Pastor Helms havde hørt alt, hvad vi havde talt 
om, men der var jo intet andet at gøre end med Tak at 
tage mod hans Tilbud. Præsten trak nu afsted med os i 
stor Fart op ad Kirkegulvet til Døbefonten, medens alle 
Kirkegængerne, der nu var i Færd med at forlade Kirken, 
vender sig om for at se det Optog som Sognepræsten førte 
den modsatte Vej. Da Pastor Bang just var midt i Daahs- 
handlingen, var det ham en ret ubehagelig Overraskelse, 
at Sognepræsten beredte ham ved Præsentationen af os 
Fremmede. Men Præsten tog sig dog i det uundgaaelige 
og tog os med til sit Hjem, da han var færdig i Kirken.

Vi syntes alle godt om Pastor Bang, om Kirketjenesten 
saavel som om hans Hustru og Hjem, hvorfor vi var 
enige om at støtte hans Kandidatur. Men samtidig med, 
at han søgte Tommerup søgte han tillige Skalkendrup. 
Dertil blev han kaldet forinden der blev taget Bestemmel
se om Embedet her, og derfor kom der ikke noget ud af 
vor mærkelige Faahorgrejse.

Imedens vi arbejdede med Broholm Kirke, som den kom 
til at hedde, indtraf et andet ejendommeligt Tilfælde. Mær
keligt harmonerer Oplevelsen helt godt med de mange 
Fortællinger, som endnu ere bevarede om, hvad der skete 
i det Ilte og 12te Aarhundrede, da vore gamle Kirker
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blev byggede. Der er kun den Forskjel, at de her med
delte Oplevelser er virkeligt passerede. Det ved man ikke 
om Fortællingerne fra det Ilte Aarhundrede. Et er fælles 
for begge, nemlig en haardnakket Overtro, som altsaa le
ver frodigt endnu, skjønt over Tusind Aar er forløbet siden 
Christendommens Indførelse.

Det er jo mere end almindelig kendt, at der endnu er 
mange Mennesker, som nærer en sand Rædsel for at have 
noget med Tallet 13 at gøre, fordi de tror, det vil bringe 
Flykke af forskjellig Art med sig. Bl. a. vil man meget 
nødig være med til Bords, hvor der er 13, da man saa er 
overbevidst om, at en af de paagældende skal død før 
Aaret er omme o. s. v.

Under et af de mange Møder som Komitéen for Opfø
relsen af Broholm Kirke maatte afholde, skete der det 
ejendommelige Intermezzo ved det Maaltid, som i Fælles
skab blev indtaget sammen med de kirkelige og kommu
nale Autoriteter, at der havde bænket sig 12 Mand, men 
den 13de Plads stod tom og det var netop ved min højre 
Side og som var tiltænkt Landpost Niels Jacobsen, men 
han blev ved at gaa frem og tilbage paa Gulvet uden at
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tage Plads, skjønt vi andre var begyndt at spise. Jeg 
tænkte ikke paa noget, endsige havde Tal paa de bordede 
og spørger derfor Niels Jacobsen, hvorfor han ikke vilde 
være med til Bords? Han kommer nu hen til mig og si
ger: »Jeg gør det nødig, for jeg bliver Nr. 13!« Men mod
villigt satte han sig dog ned paa sin Plads og spiste med, 
uden at der blev talt mere om den Sag. Paa den mod
satte Side sad Proprietair Møller fra Store Dyred. Nogen 
Tid efter var nævnte Hr. Møller i Besøg i Aarup hos nogle 
Bekjendte og da han sent om Aftenen gik hjem, valgte 
han at følge Jernbanens Skinner og paa denne Tur blev 
han indhentet af et Exprestog fra Jylland, som kjørte Møl
ler ned mellem Aarup og Tommerup, saaledes at han maa 
være død paa Stedet. Da Meddelelse om denne sørgelige 
Begivenhed, der gjorde et meget stærkt Indtryk paa alle, 
rygtedes, kom Landposten til mig op paa Dagen og spør
ger, om jeg kunde huske, at vi var 13 til Bords den paa
gældende Dag i Kirkekomitéen? Jeg maatte jo indrømme, 
at den gamle Overtro her i dette Tilfælde var gaaet i Op
fyldelse. Men selv om jeg studsede ved den sørgelige Begiven
hed, skænkede jeg ikke Tallet 13 nogen Opmærksomhed, 
men dette, at vi havde været 13 ved den paagældende 
Lejlighed, var netop det, som var det alt overskyggende 
for Niels Jacobsen, medens den sørgelige Begivenhed stod 
ham mere fjernt. Møller var den første af Komitéen, næst 
efter Pastor Schmidt-Phiséldeck, der gik hort. Nu ere alle 
de andre ogsaa borte og jeg er den eneste, der er tilbage 
af dem, som var med fra Begyndelsen.

Angaaende den endnu hos saa mange Mennesker her
skende Overtro vedrørende alt, som staar i Forbindelse 
med Tallet 13, da maa jeg sige, at jeg egentlig aldrig har 
følt eller mærket noget ubehageligt derved. Jeg kjøbte dog 
Baagegaard den 13de Februar, ligesaa flere andre Begiven
heder for mig knytter sig til Tallet 13, uden at jeg derfor 
kan sige, at noget extra ubehageligt, endsige katastrofalt 
har været i Forbindelse dermed. Min Broder Anders me
ner endog, at det for hans personlige Vedkommende nær
mest maa siges at følge en vis »Lykke« med Tallet 13. 
Men han er jo ganske vist ogsaa født den 13de August.

Efter dette lille Sidespring kommer jeg atter tilbage til 
Arbejdet med Opførelsen af Broholm Kiike. Da Grund
stenen blev nedlagt i Foraaret 1906, skete dette i Overvæ
relse af en stor Forsamling af Honoratiores fra alle de fire 
Sogne tillige med Biskoppen og Amtmanden samt Fignens 
Befolkning. Et Document, der beskrev Arbejderne ved
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Kirkens Grundlæggelse, blev underskrevet af Kirkekomi
teens ni Medlemmer, tillige med et Exemplar af hver af 
de gangbare Mønter blev nedlagt under den første Sten i 
et Blykapsel. Biskop, Provst og Sognepræst murede hver 
en Sten fast i Grunden under Bøn og Salmesang. Efter 
Højtideligheden var alle Autoriteterne tillige med Komi
téens Medlemmer inde hos os paa Baagegaard.

Da Indvielsen af Kirken skete den 2den Juni 1907 var 
de samme tilstede tillige med flere Rigsdagsmænd. Den 
gamle Biskop Balslev holdt en jævn, men gribende Ind
vielsesprædiken og lyste Velsignelsen over den nye Kirke, 
dens Alter, Døbefont og Prædikestol, men glemte at ind
vie og lyse Velsignelsen over selve Kirken. De fire tilgræn
sende Sognes Præster oplæste hver et Stykke af Biblen. 
Det hele var pænt og højtideligt. Da vi gik fra Kirken, 
fulgtes jeg med Biskoppen og flere andre Præster; Biskop
pen mindedes nu selv sin Forglemmelse og var meget 
ulykkelig derover. Bag efter samledes alle i Forsamlings
huset, hvor der blev spist og en Mængde Taler holdt. Til 
Slut var de fleste med inde paa Baagegaard.

Om Aftenen, da Biskop Balslev og Bispinden skulde 
rejse til Odense, fulgte jeg dem til Jernbanen. Da vi vel 
var kommen ud af Baagegaards Port og nærmede os Kjøh- 
mand Spøhrs Restauration siger Bispinden, henvendt til 
Biskoppen: »Hør, Fatter, jeg skylder for en halv Bajer 
inde paa Kroen, vil Du ikke gaa ind og betale den!« Bi
skoppen blev helt altereret over denne Oplysning, der kom 
fælt bag paa ham og svarer: »Hvad for noget? skylder Du 
for en halv Bajer?« »Ja!« for jeg blev saa tørstig i Efter
middag i det varme Vejr og saa vidste jeg ikke nogen 
anden Maade at slukke min Tørst paa end at gaa derind, 
og da jeg ingen Penge havde hos mig, saa lovede jeg, at 
Du skulde komme ind og betale Øllet!« Hertil svarede 
Biskoppen: Nej! ved Du hvad lille Mutter, det er for tar
veligt, jeg er dog Biskop og er virkelig ikke meget for at 
gaa ind paa en Kro for at betale en Bajer, som min Kone 
har drukket, det er jo flovt for mig«. Jeg, der i Stilhed 
havde været Vidne til denne lille Kontravers mellem de 
brave Ægtefolk, tillod mig nu at blande mig i Samtalen, 
idet jeg høfligt spurgte, om jeg ikke maatte have den (ilæ
de at gaa ind paa Kroen og betale den halve Bajer. Dette 
Forslag blev begge de gamle, rare Mennesker saa usigelig 
lykkelige over og takkede mig meget derfor.

Da jeg vel havde faaet det alderstegne Bispepar i Toget 
og taget Afsked, gik jeg paa Tilbagevejen ind paa Kroen
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og betalte, hvad Bispinden var skyldig. Dette lille Træk 
viser, hvor jævne, naturlige og ligetil, de gode Bispefolk 
var. Det ofte indviklede Arbejde med at bringe alle Traa- 
dene i Orden under Forarbejderne til Kirken, gik let fra 
Haanden ved Medvirkning af denne sjældne, velvillige og 
hjælpsomme Prælat, der var en Pryd for Kirken. En vær
dig Guds Ords Forkynder og en oprigtig og tro Christen 
Overhyrde for Gejstligheden.

Et af de første Huse, jeg byggede (paa Bannervej), 
og de medvirkende Haandværkere.

BYGGE BI.
Bygningerne paa Baagegaard var ved min Tiltrædelse i 

ret god Orden. Min Formand var begyndt at hygge et nyt 
Svinehus, men var ikke naaet at blive færdig dermed. Jeg 
maatte først fuldføre dette Byggeforetagende. Næste Aar 
bestemte jeg mig til at ombygge den østlige, gamle, Ege
træs Sulelade, som paa en Maade var stærk nok, da der 
sad en Masse Egetræ i hele Huset. Men Straataget var 
daarligt og skulde nødvendigt tækkes om, hvilket var van
skeligt og dyrt, da her ikke var en Kærv Langhalm paa 
Gaarden. Desuden var denne Bindingsvaukshygning uden 
Fod, men paa gammeldags Manér stod Stolperne paa en 
Sten, eller rettere havde staaet paa en saadan men var nu
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Udsigt fra Hørskætteriet over Baagegaard (bag Vandtaarnet) med Baage- 
gaards bakkede Marker i Baggrunden.

gledet ned af Stenene og stod paa den bare Jord, var der
for raadden et Stykke op saaledes, at det hele var vindt 
og skævt og dinglede. Saaledes kunde jeg indse, at jeg in
den ret længe blev nødt til at tage denne fæle Udgift, som 
er forbunden med Opførelsen af en saa stor Bygning paa 
65 Alens Længde. Min Hustrus ældste Broder, C hr. E. de 
Thnrah, der var Tømrermester, paa tog sig Arbejdet, der 
blev samvittighedsfuldt udført og til rimelig Pris. Da jeg 
fra Teglværket, som var i Forfald og ude af Drift i flere Aar 
og som jeg nu brækkede ned, kunde faa en Del Materia
ler, navnlig Tagsten og Mursten, sparede dette mig for en 
Del Udgifter. Besten af Materialerne fra Teglværket an
vendte jeg i de nærmest følgende 2 Aar til Opførelse af 
fire Arbejderboliger, 3 til Daglejere og 1 til en Foderme
sterfamilie. Jeg havde nemlig lige fra første Færd savnet 
Husly til Arbejdere. Der var ikke et Sted i Miles Omkreds, 
hvor man kunde finde Husly til disse; og derfor var jeg 
nødt til at benytte mig af unge, ugifte Folk og det havde 
sine store Ulemper, navnlig fordi Gaarden ligger klods op
ad Station, Kro og Forsamlingshus. Det var mig umuligt 
at holde de unge Mennesker fra disse Steder; og det, de 
bragte med derfra, var ikke godt. Hvor nødig, jeg end vil
de og hvor svært det var for mig at skaffe Penge til alt 
det Byggeri, saa indsaa jeg dog, at det var en Nødvendig
hed for mig for at faa Gaarden dreven ordentlig og under 
nogenlunde fredelige Forhold. Det var vel dyrere at ar
bejde med gifte Folk, men under de givne Forhold, saa 
jeg desuagtet min Fordel derved.

Da jeg kjøbte Gaarden til den forholdsvis dyre Pris, var
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Udsigt fra Teglværksmarken over Mosen og Baagegaard 
til Broholm Kirke.

det under den Forudsætning, at jeg med den usædvanlige 
gode Beliggenhed, maatte kunde sælge en Del Jord til god 
Pris til Byggegrunde. Men denne Beregning slog helt Fejl. 
Jeg solgte kun en eneste Byggegrund paa ca. 1 Skp. Land 
og tik kun 500 Kr. for den. Og naar derfra blev trukket 
Udgifter til Landinspecteur, Sagfører og Papirudgifter for
uden de Ulemper, som var forbunden med Driften og en 
ny Nabo, saa kunde jeg indse, at Fordelen blev nærmest 
negativ.

Men de mange Rentepenge, Skatter og Folkeløn i For
bindelse med de smaa Indtægter af den magre, bare og 
bakkede Skovjord, sagde mig snart paa ret tydelig og føle
lig Maade, at der maatte og skulde snart ske noget til en 
Forbedring, da jeg ellers blev nødt til at gaa fra det hele, 
uden at det var muligt at faa nogen af mine indsatte 
Penge ud af Gaarden. Jeg prøvede flere Gange paa, om 
ikke det var muligt at sælge Baagegaard, men jeg fik ikke 
ét Bud; ingen turde binde an med den Gaard i de van
skelige Tider. Det blev sværere og sværere for mig at frem
skaffe Renter og Skatter; jeg laante, hvor jeg kunde, hos 
mine Slægtninge, men mærkede, at de blev bange, og holdt 
igen. — Jeg fik saa den Idé selv at bygge nogle Huse. Jeg 
havde jo allerede indhentet nogle Erfaringer ved det alt
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»Taarnborg«.
Den største af mine Nybygninger.

byggede, og da jeg havde Jord, Kampesten og Grus samt 
Træ i Skoven, var dette jo Fordele, som ikke var uden 
Betydning, især da jeg ogsaa kunde udføre alle Kørsler uden 
mærkbar Gene for den øvrige Bedrift. Jeg fik saa paa ret 
lempelige Vilkaar bygget en Hjørneejendom »City« og ind
rettede den med Butik og Beboelse. Kort efter, at den var 
færdig, fik jeg Ejendommen solgt til 7000 Kr., hvilket var 
en lille Pris, men dog alligevel saaledes, at det gav mig en 
lille, pæn Fortjeneste, der gav mig Mod til at fortsætte ad 
den betraadte Vej. Jeg byggede Aktiv og Aldersro, men 
kunde ikke finde Kjøbere, derimod nok Lejere. Alligevel 
fortsatte jeg med at bygge godt en Snes mindre Huse paa 
3 Værelser og Kjøkken, Spisekammer samt Entré. I)e var 
alle 14X14 Alen med stor Have. Folk mente, jeg var gal 
— eller ogsaa hovedrig. Men det viste sig, at alle Husene 
var lette at leje ud, derimod kneb det mere med at faa 
dem solgt. Alligevel fortsatte jeg med at bygge en Del sto
re Foretagender; jeg mente nemlig, at det var forholdsvis 
billigere at bygge store Huse. Jeg byggede bl. a. en Hjørne
ejendom »Taarnborg« m^d 5—G Butikker i Stueetagen og 
8 Lejligheder paa 1ste og 2den Sal. Ialt fik jeg stablet en 
40—50 Huse paa Benene, dels belt for egen Begning og 
dels ved at støtte andre paa en eller anden Maade. Da 
Folk nu havde set paa mit »Galmandsværk« i nogle Aar,
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saa blev de efterhaanden selv »gale« og begyndte at byg
ge; den ene efter den anden og saaledes er der nu i for
underlig kort Tid voxel en stor og smuk Bv frem om
kring Stationen midt imellem alle Skovene og de høje 
Bakker, hvor den ligger vidunderligt herligt, f ra hvilken 
Side man end kommer over Bakkerne til Byen, bliver 
man betaget af Beundring over at se, hvor skjønt Tom- 
merup Stationsby er placeret i de herlige Omgivelser.

En Overgang sad jeg inde med benved 30 Ejendomme 
paa Haanden paa een Gang, der alle var prioriteret saa 
højt, jeg kunde faa, hvilket var en Nødvendighed for mig 
for at kunne fortsætte. Men da vi saa naaede 1910, saa 
standsede jeg med Byggeriet, da det blev alt for dyrt at 
faa Arbejderne udført, ligesom Materialerne ogsaa steg be
tydeligt. Derefter lagde jeg mere Vind paa at faa de man
ge Ejendomme solgt, men det var vanskeligt, da kun saa

Tallerup Mejeri med Stationen og Baagegaard.
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Broen over Brænde Aa til Baagegaards Have ud for Tunnelen.
Her var den oprindelige Overgang o^er Aaen, som ogsaa omtales i 1770.

faa havde Penge. Jeg blev derfor fristet til at sælge mod 
en lille Udbetaling — alt for lille.

Dette havde tilfølge, at jeg maatte tage tiere Ejendom
me igen og det kostede for meget, saaledes var det ikke 
alle mine Foretagender, der lykkedes, men i det store og 
hele slap jeg dog nogenlunde fra Experimenterne. Og naar 
jeg gjorde det, var det væsentlig begrundet i, at jeg stedse 
søgte at faa nogle nye Virksomheder sat i Gang, som jeg 
troede, der var Chance for og som kunde give Arbejde til

Vejen fra Broholm til Tommerup.
Midt paa Vejen ses jeg med min lille Datter, Ragna, ved Haanden.
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en Del Folk. Paa den Maade kunde Byen støtte sig selv, 
og endog trække Folk til fra Oplandet, hvilket atter gav
nede haade Handel og Haandværk. Jeg fik efterhaanden 
afhændet de fleste af de mindre Ejendomme, saaledes at 
jeg nu kun havde ganske faa tilbage. Alle Virksomhederne 
gaar godt og Befolkningen er ret velsitueret til stor (ilæde 
for mig. Nægte kan jeg ikke, at jeg ofte nærede Ængstelse 
for, hvorledes det hele skulde gaa. Mange Gange kneb det 
ganske uhyggeligt for mig at skaffe de mange Rentepenge, 
Brandassurancepenge, Skatter og Afgifter af alle Slags. Men 
paa helt forunderlig Maade lykkedes det mig dog efter
haanden at faa realiseret en Del af Ejendommene ret for
delagtigt og tillige faa nedbragt min Gæld, omend jeg vel 
nok endnu har den tvivlsomme Ære at være den mest 
forgældede Mand i Sognet. I alle Tilfælde kunde jeg be
svare en ildesindet Nabos Bebrejdelse mod mig for nogle 
Aar siden, der gik ud paa, at jeg »var en af de store«. 
Hertil svarede jeg, at dersom Talen var med Henblik paa 
Gældsforhold, saa var jeg absolut den allerstørste her i 
Sognet, da aldeles ingen kom mig nær i saa Henseendet. 
Nu er Forholdet forandret noget, idet jeg har faaet min
dre og mindre, medens andre har faaet mere Gæld.

Tørve fa bri ka ti onen.

Til Baagegaard hører et ret stort Tørveareal paa vel 
omkring ved 5 å 6 Tdr. Land. I de første Aar havde jeg 
ingen Interesse for den Del af Virksomheden og derfor 
skar jeg kun Tørv til eget Brug. Men da det kom til at 
knibe for mig med at klare de økonomiske Vanskelighe
der, saa forsøgte jeg i det mindre at faa lidt Penge pres
set ud af Mosen, uden at det dog blev noget videre. Men 
saa i Aarene omkring 1907—08 fik jeg Hedeselskabet til 
at undersøge Mosen for at faa konstateret, hvor dybt der 
var Tørv i de forskjellige Steder,i Mosen og af hvilken 
Kvalitet. Resultatet heraf var meget lovende, idet der var 
Tørv i en Dybde af op til 6 Alen af rigtig god Kvalitet. 
Jeg anskaffede først en stor Vandsnegl, der kunde drives 
ved Elektricitet, og hvorved jeg kunde snegle Vandet op 
af Mosen, hvorefter jeg anskaffede to transportable Tørve- 
værker, hver til at beskæftige 6 å 8 Mand.

Samtidig med dette indrettede jeg et Elektricitetsværk, 
og forsynede derfra alle mine Huse og Virksomheder med 
Lys og Kraft. Nu kunde jeg skjære Tørv i store Maader.
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Tørveskær i Baagegaards Mose uncler Verdenskrigen. 
Paa Vognen længst til højre er jeg selv Kusk.

Jeg naaede op til mellem 2 a 3 Mili. om Aaret. Men det 
var ikke nok med at faa dem skaaret og tørret; jeg skul
de ogsaa have dem solgt, og det var ikke saa let. Jeg skrev 
og telefonerede nu til alle mine mange Bekjendte og falbød 
Tørvene, det hjalp noget, men det var ikke nok. Jeg maatte 
opmagasinere store Mængder til Vinterbrug. Men efterhaan- 
den slap jeg dog af med det meste — ganske vist under
tiden uden at faa Penge hjem derfor, idet jeg kom til at 
handle med for usolide Kjøhere. — Men saa kom Verdens
krigen, og den bidrog i helt forbløffende Grad til at frem
me Afsætningen for Tørvene. Dette havde imidlertid atter 
til Følge, at nu begyndte alle at skjære Tørv. Blot man 
ejede et Vandhul i Marken, forsøgte man, om der var Tørv 
paa Bunden. Derved blev Markedet eflerhaanden overfyldt 
af Tørv, dog ofte af meget simpel Kvalitet, hvilket havde 
til Følge, at Begeringen paabød skaupet Kontrol med Tør
venes Indhold af Aske. Disse forskellige Vanskeligheder førte 
til, at alle Tørveproducenterne samlede sig i en Forening, 
der optraadte som een Mand baade overfor Kjøhere af 
Tørv og overfor Arbejderne, der skruede Arbejdslønnen 
højt op. Jeg blev strax Formand for den fynske Afdeling, 
i hvilken Fgenskah jeg ofte blev kaldt til Kjøbenhavn for 
sammen med Formændene fra Jylland, Sjælland og Lol- 
land-Falster at forhandle med Ministeriet om de mange 
vanskelige Situationer, der efterhaanden optaarnede sig un-
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der den store Krig, der tilsidst helt hindrede Tilførsel af 
udenlandsk Brændsel.

Under en af de mange Forhandlinger i Ministeriet op
dagede jeg til min store Forbavselse, hvor smaa selv »store« 
Mænd kan være. Vi Tørveproducenter var netop kaldt over 
til Konference i Ministeriet paa en Tid, da Ministeriet var 
blevet underrettet om, at der nu vilde blive helt stoppet 
for Tilførsel af Kul til Danmark af de krigsførende Mag
ter. Dette var selvfølgelig af fuldstændig nedbrydende Be
tydning, ikke alene for al Fabriksvirksomhed, men ogsaa 
for de mange Tusinde Hjem. — Ministeriet vilde nu vide, 
hvad vi Tørveproducenter kunde præstere af Tørv, og hvor 
hurtigt vi kunde faa disse frem til Forbrug. Herom dreje
de Forhandlingerne sig og hl. a. ogsaa om, hvorledes man 
skulde faa animeret Folk til i størst mulig Udstrækning at 
producere Tørv. I min Naivitet tillod jeg mig at foreslaa, 
at Ministeriet gennem alle Aviser opfordrede Folk til at 
komme Landet til Hjælp ved at skære mange Tørv. Men 
jeg blev strax skaaret ned, idet en af Ministeriets Repræ
sentanter, nemlig Directeur Herman Heilbuth, strax tog Or
det og svarede mig i meget haanlige Udtryk, at hverken 
Ministeriet eller vi Repræsentanter maatte lade noget sive 
ud om Sagen til Bladene; vi var netop kaldt derover, for 
at Ministeriet underhaanden kunde give os Instruxer, som 
vi kunde lade gaa videre gennem vor Organisation til de 
enkelte Tørveproducenter. Dette lød jo meget klogt og sind
rigt, og jeg bebrejdede mig selv min Kluntethed. Vi rejste 
nu hjem med den Besked. Men hvor forbavset blev jeg 
ikke, da jeg Dagen efter læste om alt, hvad vi havde for
handlet, i Fyns Venstreblad og Social-Demokraten; der
imod havde Fyns Tidende og Stiftstidende ikke et Ord om 
Sagen før flere Dage senere. Sagen var, at den store Di
recteur Heilbuth var stærkt engageret i Bladforetagender, 
som skulde støttes, og dette formoder jeg, var Grunden til 
denne mærkelige Forskjel i Partipressen.

I Aaret 1917, da Tørveproductionen var paa sit højeste, 
havde vi to Tørvemaskiner i Gang, og der var vældigt Liv 
i Arbejdet paa Mosen, ligesom Kjørselen derfra gik stry
gende. Vi læssede en 2 å 3 Jernbanevogne hver Dag. En 
Dag midt i Sommertiden skete en uhyggelig Begivenhed, 
der let kunde være bleven frygtelig, men som ved et sandt 
Vidunder gik godt. Jeg havde nogle Drenge, som kjørte 
Tørvene fra Mosen til Jernbanevognene, og paa Stations
pladsen var to Mand — en ved hver Jernbanevogn — til 
at læsse af. Den ene af disse var fhv. Gaardejer Jens An-
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(lersen, der tidligere havde ejet en Gaard i Magtenbølle, 
men som nu boede i Tommerup Stationsby som Particu- 
lier. — Det var lige før Middag, paa den Tid alle tre Tog 
var paa Stationen, og der blev rangeret livligt med et Lo
comotiv. Jens Andersen var just færdig med at aflæsse sin 
Tørvevogn, og den var skudt til Side, for at Drengen kun
de kjøre det nye Læs lige til Jernbanevognen. Jens An
dersen var nu ved at skrabe de paa Jorden faldne Tørv 
sammen for at læsse ogsaa disse op i Jernbanevognen og 
taler samtidig med et Par tilfældigt tilstedeværende Mænd. 
Denne Samtale bevirker, at Jens Andersen ikke har be
mærket, at et Locomotiv med Tender og en Jernbanevogn 
er paa Vej ben til den af barn læssede Vogn. De andre to 
Mænd ser nok Rangermaskinen kommer, men tror, at Jens 
Andersen ogsaa er klar derover. Just som Loeomotivet 
naar ben til Tørvevognen, træder Jens Andersen ind imel
lem Skinnerne for at opsamle de løse Tørv, som var fal
det derimellem, uden at tænke paa den Livsfare, ban be
finder sig i, og i samme Øjeblik gaar Tørvevognen frem, 
skubbet foran af Loeomotivet, og støder samtidig Jens An
dersen om paa Jorden. Tørvevogn, Locomotiv med Ten
der og en bagefter løbende Vogn gaar over Jens Andersen, 
og baade de to Mænd og jeg, der stod noget fra, var fuld
stændig skrækslagne over det passerede. Men som et Guds 
Under rejser Jens Andersen sig op, strax Vognene var pas
seret over barn, uden at Manden havde lidt den mindste 
Skade. Han var kommen til at ligge midt mellem Skin
nerne, og da ban var meget tynd, fyldte ban kun lidt, saa- 
ledes at der ikke var noget af Vognens nedre Dele, der 
kunde naa at berøre Manden og slæbe barn med. — Men 
underligt var det alligevel for os alle at være Vidne til 
denne uhyggelige Begivenhed.

Jens Andersen var rolig og fattet, men gik dog strax til 
sit Hjem, hvor ban i Ro opholdt sig Resten af Dagen. 
Efter denne Dag blev ban dog mere ængstelig for Jern
banevogne.

Det var jo ogsaa en alvorlig Advarsel baade for barn og 
os andre. —

Kun i 3 å 4 Aar var der rigtig gode Betingelser forTørve- 
productionen. Saasnart der begyndte at komme Kul paa 
Markedet igen, blev det strax vanskeligere at afsætte Tør
vene. Og da de fynske Tørv var betydelig ringere end de 
jvdske, gik vore først ud af Markedet. Productionen blev 
derfor mindre Aar for Aar. Hertil bidrog ogsaa, at Arbejds
lønningerne steg, ligesom den store Læggeplads med det
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gode Græs var for kostbar at give Afkald paa, da Smørret 
var dyrt. Og endelig maatte jeg jo ogsaa tage med i Be
regningen, at jeg paa min gode Eng fik et større og større 
Vandareal, medens Græsarealet blev stedse mindre. Af disse 
Grunde har vi i de senere Aar kun skaaret Tørv til eget 
Forbrug.

Vor lille Datter Ragna var under sin Opvæxt ofte skrø
belig; undertiden var hun saa sart og svag, at vi ikke turde 
sende hende til Skole i Odense, hvorfor vi en kortere Tid 
holdt en Lærerinde til hende. I Foraaret 1910 blev lille 
Ragna, da hun var 11 Aar, rigtig meget syg med høj Fe
ber og stærk Hoste. Vor gamle Læge, Doctor Hansen fra 
Verninge, kunde ikke finde ud af, hvad det var Barnet 
fejlede. Feberen steg i nogle Dage, gik saa atter ned, og 
hun kunde være feberfri i nogle Dage, hvorefter Tempera
turen atter steg paa samme Maade som før, og saadan blev 
det ved i længere Tid, alt imedens vor kjære lille Pige blev 
svagere og udmattet, endog i en saadan Grad, at vi, min 
Hustru og jeg, maatte sidde og holde paa hende, imedens 
hun hostede, for at hun kunde faa Slimen op. Da Syg
dommen trak i Langdrag, formaaede jeg Sliftsfgsikas See
dorph i Odense til i Forening med vor egen Læge at under
søge Ragna, for dog om muligt at finde ud af, hvad det 
var for en Sygdom. Men vi fik intet Resultat; vi troede 
selv, at det var Lungebetændelse, men hertil svarede Hr. 
Seedorph, at det var det ikke, men at det muligvis kunde 
blive til Lungebetændelse! — Vi blev altsaa ikke trøstede 
ved Lægernes Færd; vi var meget bekymrede og bange 
for vort kjære lille Barn, som vi saa lide saa meget. Vi 
tiggede og bad Gud saa inderligt, som vi kunde, at faa Lov 
at beholde vor lille Pige. Og Ragna bad selv med om at 
»faa Lov at leve og blive rask og blive stor«. Vi vaagede 
og bad for vort Barn og havde ondt ved at finde Bo i vor 
Ængstelse; vi havde jo forud mistet 4 smaa kjære Børn 
og vilde nu saa usigeligt gerne beholde de 2, vi havde til
bage. — Da jeg en Nat laa i Bøn for mit Barn, fik jeg en 
Indskydelse om at søge Lægehjælp i København. Jeg for
talte min Kone det, og vi blev enige om, at vi maatte gøre 
alt, hvad vi kunde for vort Barn. Men hvad skulde vi gøre, 
og hvem skulde vi søge? vi kendte ingen Læge. Men alli
gevel rejste jeg strax om Morgenen og tog Barnets Tem
peraturliste samt en Flaske af hendes Opspyt med. Paa 
Dampfærgen slog jeg op i Vejviseren og studerede alle Læ-
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F. Hjort med Hustru og 2 Børn.

gernes Navne, Konsultationstid og deres Speciale samt Bo
pæl. En af Lægerne, jeg syntes passede bedst, var en Doc- 
tor Tøndering, der var Specialist i Brystsygdomme, boede 
nær Jernbanen og havde Konsultationstid, strax jeg kom 
til Kjøbenhavn. Jeg valgte at søge den Læge. Og jeg traf 
Manden, der syntes mig særdeles tiltalende. Jeg forklarede 
ham mit syge Barns Tilstand, viste ham Temperaturlisten 
og Opspyttet, hvilket han tømte ud paa en Glasplade i Vin
dueskarmen og betragtede det gennem et Forstørrelsesglas, 
som viste et Mylder af store Bacterier, som han kaldte 
Stræbtokokker, og imellem disse store og stærke Fyre krøb 
nogle smaa, svage Fjender af dem, som det gjaldt om at 
styrke i deres Kamp mod Stræbtokokkerne; thi de smaa 
og svage, hvis Navn jeg ikke husker, var Barnets Venner, 
idet de førte til Sundhed, medens Stræbtokokkerne skabte 
Sygdom, i dette Tilfælde »vandrende Lungebetændelse«, som 
Lægen paastod, at dømme efter Feberlisten, Ragna havde 
haft flere Gange. For nu at hindre de fjendtlige Bacterier, 
skulde Barnet flere Gange om Dagen indaande varme Vand
dampe og ligeledes en 4 å 5 Gange have en Mixtur, der 
dræbte Stræbtokokkerne. Endvidere paalagde Lægen mig 
at opføre en Glasveranda mod Syd, saaledes at Solen kunde 
komme ind til det syge Barn. Disse Midler, mente Lægen, 
vilde hjælpe vor lille Datter. Naar hun saa blev saa rask, 
at vi kunde flytte hende, skulde vi komme til hans Klinik,
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hvor hun skulde have kunstig Iltindaandinger for at ud
vide de sammenskrumpede Lunger og dermed gøre Barnet 
helt rask. Jeg tik ved denne Samtale en usædvanlig god 
Tillid til Dr. Tøndcring og rejste glad hjem med Medici
nen. Vi begyndte strax paa Kurene, og til vor store Lykke 
mærkede vi øjeblikkelig Bedring. Ragna kom sig Dag for 
Dag, Feberen fortog sig, og hun begyndte at spise helt godt, 
og vi blev glade og taknemmelige. Efter en god Maaneds- 
tids Forløb kunde vi tænke paa at rejse til Kjøbenhavn 
med vor kjære lille Pige, og min Hustru blev nu derinde 
med hende i en 5 å 6 Uger, en Tid, der blev af vidunder
lig Virkning paa Barnet, (hid havde givet os vort Barn igen, 
og vi var en lykkelig Familie. Vel kunde Ragna let blive 
forkølet, men saasnart hun tik af Tønderings Medicin, hjalp 
det strax. Men for yderligere at sikre os, anbefalede Tøn
dering, at vi lod Mandlerne operere ud paa Ragna, fordi, 
som han paastod, Stræbtokokkerne holdt til i Mandlerne 
og formerede sig ud derfra ved enhver gunstig Lejlighed. 
Denne Operation foretog Professor Schmigeloiv, og det viste 
sig at virre af heldbringende Betydning, saaledes at Ragna 
derefter bedre kunde klare sig imod Forkølelse og samlede 
nu Kræfter, voxede og blev en dejlig stor og dygtig Pige, 
som var os til megen Gkvde og til stor Gavn, da hun var 
bande flittig, arbejdsom og dygtig bande til huslig Gerning, 
Malkning og Havearbejde. Ragna tik efter sin Helbredelse 
ogsaa Undervisning i Musik, og efterhaanden blev hun og- 
saa tlink i den Kunst. Hun tik ligesom sin Broder Konfir
mationsundervisning i Odense, hvilket passede bedst, da de 
begge gik i Skole der, og de blev ogsaa begge konfirme
rede af Stiftsprovst Liitzhøft. —

l (I forsels foren ingen.

Navnlig i Halvfemserne tog jeg, livlig og interesseret som 
jeg var, Del i Forhandlingerne i Fyns Stifts patriotiske Sel
skab, hvilket bl. a. havde til Følge, at vi der gav Stødet 
til, at der blev dannet et Selskab til »Fremme af Land
brugets Udførsel«, navnlig af levende Dyr. Det var jo over- 
maade sløje Tider for Landbruget i Halvfemserne, og der
for gjaldt det om at tinde Afsætningssteder til vore mange 
Producter. 1 denne Forening var Mænd fra alle Egne af 
Landet, og jeg kom ind i Bestyrelsen her fra Fyn, om der 
var flere Fynboer husker jeg ikke, men jeg erindrer, at der 
var Forstander A. la Cour for Lolland-Falster og Lens-
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baron Rosenkrantz fra Rosenholm for Jylland og Proprie
tair Grut Hansen for Sjælland. Vi havde særlig vore Tan
ker henvendt paa Rusland som Aftager af levende Kvæg, 
og for rigtig at faa Gang i Arbejdet fik vi arrangeret os 
med en Mand, som var localkjendt der ovre, hvor han 
havde rejst meget. Det var en Justitsraad Priis, som i sin 
Tid havde ejet en større Gaard paa Lolland, men det var 
gaaet tilbage for ham, og han var paa en eller anden mær
kelig Maade blevet Redaeteur, bl. a. af Pyens Avis. Men hel
ler ikke dette vilde gaa for ham, og nu var han ledig paa 
Torvet og vilde gerne have fat paa et eller andet. Friis var 
det russiske Sprog mægtig og havde som nævnt færdedes 
meget i Rusland, især blandt de større Landmænd, af hvil
ke han kendte mange personligt og var Ven med adskilli
ge. Han syntes saaledes at besidde en Del af de Betingel
ser, som var fornødne for at bryde en Adgangsvej for os 
ind i det mægtige Rusland med vore Landbrugsprodukter. 
Men barhaandet kunde vi ikke sende ham afsted, og vi 
havde ikke ret meget selv at raade over. Endelig efter no
get Besvær fik vi en lille Understøttelse af Staten, og det 
faldt i min Lod at overbringe Justitsraad Friis, der den 
Gang boede ude paa Christiansdal, Underretning om, at der 
nu stod et Beløb — jeg husker ikke hvor stort — til Baa- 
dighed for vort Arbejde, saaledes at han nu kunde belave 
sig til Rejsen. Vi fik saa opkjøbt en Del Kvæg, som efter 
Bestyrelsens og Hr. Friis’ Skøn skulde passe til det rus
siske Behov, og med denne Sending fulgte saa Friis som 
vor Konsulent og Befuldmægtigede. Han fremstillede Dy
rene paa forskjellige Dyrskuer derovre, bl. a. i Dorpat, og 
flakkede iøvrigt rundt derovre og deltog i Godsejernes Gil
der og Fester, saalænge han havde Penge paa Lommen, 
og da Dyrene var afhændede og Beløbene brugt, kom Friis 
hjem, og vi stod med Smerterne af Resultatet. Vi forhand
lede flere Gange om, hvorledes vi skulde klare de store 
Tab, vi havde paa dette Forsøg; men paa en Gang hørte 
vi ikke mere til Sagen, og jeg tænker mig nærmest, at Lens
baron Rosenkrantz, der var Formand i Bestyrelsen, har 
betalt det store Underskud af sin egen Lomme; der var 
nemlig ingen af os andre, der kunde betale noget videre.

FSfter at have gjort denne kedelige Erfaring, indskrænke
de vi os til at faa de russiske Godsejere til at rejse herover 
og selv se og kjøbe de Dyr, de ønskede og saa betale for 
dem, før de rejste afsted med Dyrene. Det gik bedre og 
var da i alle Tilfælde det sikreste.

Hvad der glædede mig mest ved Arbejdet i denne Ud-
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førselsforretning var, at jeg der traf sammen med min gamle 
Principal, Forstander la (Our. Det var i hans senere Leve
tid. Jeg husker, at han alt var begyndt at lide af den Syg
dom, som kort efter gjorde Ende paa hans Liv; det var 
den »Breitske Syge«.

Østifternes Land-Hypotekforening.

I de mange Aar jeg deltog i Agitationen for Agrarsagen, 
blev jeg klar over en af de værste Brøst for det danske 
Landbrug. Nemlig dets uheldige Kreditforhold. Efterhaan- 
den som Edviklingen i Landbruget gik mere og mere hen- 
imod større og større Kreaturhold og mere og mere for
ceret Production af dyriske Producter, skulde bruges en 
mægtig Kapital til Anvendelse, dels i de store Besætninger 
og dels i Redskaber og Maskiner, Koderstoffer og mange 
andre Producter og Hjælpemidler. Med alt dette fulgte stør
re Priser paa Ejendommene, uden at man kunde laane 
saa store Prioriteter, som svarede dertil. Der var Kurstab 
paa Kreditforeningslaanene, og Banklaan var endnu meget 
dyre og kunde kun faas mod Kaution. Alt dette bevirkede, 
at Landmændene stod i Trang for likvid Kapital. P3n Del 
kunde vel skaffes gennem Købmænd, men det var dyre 
Penge, og det var usikre Penge at arbejde med. Af disse 
Grunde saa man i Halvfemserne en Mængde, endog dygtige 
og paapassende Landmamd, som maatte forlade Gaardene, 
der blev overtaget af Kreditorerne. Alt dette havde aabnet 
mit Øje for, at der maatte gjøres noget for at raade Bod 
paa disse sørgelige Forhold. Jeg var ivrig i Arbejdet der
for og var med til at bringe Sagen paa Bane i Fyns Stifts 
Patriotiske Selskab. Her blev vi enige om at arbejde hen 
til at faa dannet en Hypotekforening for sekundære Prio
riteter i Landejendomme. Der blev nedsat et Udvalg, som 
jeg blev Medlem af tillige med Kammerherre Vind, Sande- 
rumgaard, Landinspektør Andersen, Odense, Sognefoged 
Laur. Hansen, Killerup, og Sagfører Krarup, Odense. Dette 
skete i 1898 og 99, og vi arbejdede et Aarstid med Sagen, 
hvorefter vi satte os i Forbindelse med Landboforeninger
ne paa Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Med Ud
valg fra disse Foreninger havde vi en Mængde Møder, som 
trak ud i et Par Aar, før vi kom til et Resultat. Ligesom 
vi saa var færdige med alle Forarbejderne, saa vi til vor 
store Forbavselse, at 3 Mænd paa Sjælland, der ikke hid
til havde haft det mindste med Sagen at gjøre, var gaaet
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Østifternes Land-Hypotekforenings Bestyrelse ved 25-Aars Jubilæum r,;'2 31. 
Siddende i forreste Række (»det staaende Udvalg«) fra venstre:

Jens Hansen, Nakke, Directør Thomsen, Glostrup, Gmd. L. Petersen, 
Vindsebæk, Propr. Hjort, Baagegaard, og Propr. Hansen, Hollenæs.

St. i 2. Række (Directionen): D’Hrr. Helms, F. Frandsen og Opstrup.

op i Justitsministeriet og havde faaet Alberti til at give 
dem Konsession paa at danne en Land-Hypotekforening 
for Østifterne. Disse 3 Mænd var Sagfører Alfred Sørensen, 
(senere Etatsraad) i Kjøge, Folketingsmand Ole Olsen, Tjæ
reby, og (iaardejer Hans Frederiksen, Slimminge. Altsaa alle 
3 fra Køgeegnen, hvor Alberti var valgt og af hans Folk. 
Saaledes var hele dette Trick ikke til at tage Fejl af. — 
Hele vort Udvalg, der var valgt af de samvirkende Land
boforeninger i Østifterne, kunde nu gaa hjem og kvgge sig, 
vi var færdige med vort Arbejde, der var lukket af for os, 
som havde gjort de store Forarbejder gennem flere Aar 
for at fremme denne nødvendige Sag for Landbruget. Vi 
var nu skubbet ud af disse 3 ukaldede Mænd, alene for 
at de kunde bemægtige sig de Stillinger, som der skulde 
oprettes inden for den ny Hypotekforening — og de gjorde 
det! — Jeg maa sige, at jeg aldrig i mit Liv bar set noget 
lignende; det var en Frækhed uden Lige, sikkert planlagt 
af Sagfører Alfred Sørensen og bistaaet af Ole Olsen, som 
saa har faaet Hans Frederiksen med for at pynte paa Sa
gen. Men nu var der jo det kedelige aber dabei, at vort
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Udvalg jo sad inde med alle Oplysninger og Materialer, 
som vi havde samlet sammen gennem Aarene, medens 
»de 3 Mænd« kun havde Alhertis Konsession, der jo gan
ske vist ogsaa var det vigtigste. Det endte saa med, at »de 
3 Mænd« indbød vort Udvalg til et Samarbejde. Selvfølge
lig skete dette ikke for at give os nogle af de fede Ben, 
nej, det var for at pille vore Trumfer fra os til en billig 
Penge. De 3 Mænd havde da alt bestemt, hvorledes Be
nene skulde fordeles. Folketingsmand Ole Olsen skulde 
være Formand og Landbrugskyndig for Directionen i den 
nve Hypotekforening, og Sagfører Alfred Sørensen skulde 
være juridisk Kyndig, medens man til forretningsførende 
Directeur valgte en ung Fagmand, Hr. Helms. Som øverste 
Myndighed skulde være en Kontrolkomité paa 21 Mænd, 
deraf 2 fra hvert Amt plus 3 specielt kyndige Pengemænd. 
Desuden skulde der ansadtes en Inspecteur i hvert Amt 
til at afgøre det første Skøn over de tilbudte Panter. Som 
Formand for Kontrolkomitéen var udset Gmd. Hans Fre
deriksen, Slimminge, og dermed var alle de betydende Plad
ser besat. »De 3 Mænd« tilbød nu os fra de gamle Udvalg 
at træde ind i Kontrolkomitéen eller tage en Stilling som 
Inspecteur. Jeg var dog den eneste Fynbo, man tilbød Plads 
og var oven i Købet saa kulant at tilbyde mig hele Fyn 
som Inspecteur-Domæne, hvilket vel kunde give mig en 
Indtægt paa cirka 1000 Kr. for et Aar. Men de andre Her
rer fra det gamle Udvalg, navnlig Godsforvalter, Justitsrådd 
Liiizen fra Holstensborg, bad mig om at tiltræde Kontrol
komitéen, for at vi dog kunde blive nogle faa Stykker til 
at holde sammen om (len Sag, vi nu havde arbejdet for i 
saa mange Aar. Navnlig ogsaa fordi Forstander Jac. Han
sen af Forsinge nægtede at vane med i noget som helst, 
da han ikke kunde finde sig i at arbejde sammen med 
Folketingsmand Ole Olsen. Dette gjorde, at jeg gik ind i 
Kontrolkomitéen, skjønt jeg der kun fik 100 Kr. om Aaret 
i de første Aar, hvilket jo var det rene Tilsæt for mig. 
Efter fælles Overenskomst valgtes Justitsraad Lutzen som 
Formand for »Det staaende Udvalg« paa 5 Mand, hvor 
jeg ogsaa kom ind, ligesom jeg valgtes til Næstformand for 
Kontrolkomitéen. Alle Forarbejder var færdige i Begyn
delsen af 1906, og vi begyndte strax at gaa i Gang med 
den praktiske Virksomhed. Jeg naaede at faa sat 3 Mand 
ind i Kontrolkomiteen her paa Fyen, som jeg vidste var 
paalidelige og dygtige, ansete Folk, nemlig Gaardejer Hasnuis 
Pedersen i Gislev, Haller Brandl i Hesselager og Formanden 
for den fynske Bondestands Landboforening, Gaardejer 
IL J. Dinesen i Kjøng. — I Begyndelsen var der nogen
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Gnidning i Kontrolkomitéen og mellem denne og Direc- 
tionen, men efterhaanden trak det nogenlunde i Lave. Ti
derne var jo yderst gunstige, idet Priserne paa alt vedrø
rende Landbruget stadig gik opad, og derved blev de pant
satte Ejendomme mere og mere værd, saaledes at Panter
ne blev mere og mere sikre over for Prioritetshaverne. 
Det var og er derfor yderst sjældent, at vi har maattet 
overtage noget Pant, og de enkelte vi fik, slap vi gerne let 
og godt af med igen. Som Medlem af »det staaende Udvalg« 
i Hypotekforeningen maa jeg ret ofte — cirka 5 å 6 Gan
ge om Aaret — til Kjøbenhavn for at deltage i dette Ud
valgs Møder, saaledes ogsaa i Februar 1929. Det havde 
været haard Vinter i en 4 a 5 Uger, og det frøs endnu 
17 å 18 Grader. Store Bælt var aldeles tillagt af meget 
svær Is, men Færgerne var dog endnu, omend med meget 
store Forsinkelser, sluppet over. — Skjønt jeg var ængste
lig ved at begive nlig paa Vej, saa turde jeg dog ikke blive 
hjemme, da meget vigtige Spørgsmaal stod paa Dagsorde
nen. Da jeg var paa det rene med, at det vilde blive en 
langsom og besværlig Rejse, saa tog jeg allerede hjemme 
fra Kl. 7 om Morgenen, Dagen før Mødet skulde være 
Kl. 12. Allerede Kl. godt 9 var vi i Nyborg, men Færgen 
kom først til at afgaa ved 3-Tiden, og det gik meget lang
somt, da den Vs a 3/+ Alen svære Is ydede en voldsom 
Modstand. Med fuld Kraft paa Maskinen gik vi fremad, 
men naaede kun en god Skibslængde, saa stod Skibet stil
le med et »Bom«, der rystede det store Skrog, som om 
det skulde sprænges. Saa laa det stille i et Par Minutter, 
gik saa en 2 å 3 Skibslængder tilbage for atter med fuld 
Kraft at gaa fremad, men naaede kun saameget som en 
Skibslængde ind i den faste, svære Is, før Færgen atter 
stod stille og maatte gaa tilbage og saaledes fremdeles. 
Det var en besværlig Sejltur. Det var en Lykke, at vi hav
de rigelig Mad med hjemme fra; thi det varede ikke læn
ge, før al Føde, som var ombord, var opspist, man kunde 
næppe faa en Kop Kaffe. Vi blev rationeret med alt spi
seligt. Færgen var aldeles overfyldt med Rejsende, der jo 
var strømmet til Nyborg et helt Døgn fra alle Sider og 
havde ventet paa at komme over Bæltet. Der var næppe en 
Sidde- endsige en Liggeplads at finde. Paa Gulv, Bænke, 
Borde, Hylder og Afsatser var der fuldt besat og belagt; 
det var næsten umuligt at forlade den Plads, som man 
var blevet skubbet ind paa. Selv paa W. C.’erne var der 
fuldt besat, ogsaa paa Gulvet, og alt var aldeles stiv- 
frosset, saaledes at det var umuligt at faa saa meget Vand, 
at man kunde faa vasket sit Ansigt. — Flere blev syge
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under Turen; det var jo meget koldt, og den ene hostede 
den anden ind i Ansigtet, da man ikke kunde vende sig 
bort, uden at træffe et andet Hoved.

Endelig næste Dags Aften ved 5l/s Tiden naaede vi Kor
sør efter at have været 36 Timer paa Rejse over Bæltet. 
Kl. 8 var vi i Kjøbenhavn, efter at det Møde, jeg skulde 
have været med til, var afholdt Kl. 12. Det hele var altsaa 
helt unyttigt for mig. Men jeg turde ikke begive mig paa 
Tilbagevejen strax, og den næste Dag blev jeg syg af For- 
kjølelse og maatte blive i Sengen paa Hotellet i 3 å 4 Da
ge. Og derefter var det helt umuligt at komme over Bæl
tet. Mange var nede i Korsør, men kom tilbage til Hotellet 
i Løngangsstræde igen, da der var overfyldt i Korsør. Nogle 
prøvede paa at sejle over Aarhus, men de maatte vende 
om i Kattegat og kom ogsaa tilbage til Hotellet. Bedre gik 
det for dem, som fløj over Lübeck og Hamburg eller over 
Berlin. Disse naaede dog frem, men det var baade besvær
ligt med Pas og meget dyrt. Jeg valgte at se laden an, 
skønt det var trivielt at gaa og drive i Byen, naar man 
intet havde at bestille; men efter 10 Dages Forløb fik jeg 
Underretning om fra Statsbanernes Oplysningskontor, at 
der næste Morgen vilde blive forsøgt en Overfart over 
Bæltet til Nyborg.

Jeg tog saa med Nattoget til Korsør og gik strax om
bord i Færgen. Denne var alt stuvende fuld af Folk og 
man maatte albue sig frem til Kahytten. Her sad vi i 4 
å 5 Timer og Færgen flyttede sig ikke af Stedet. Endelig 
kom der en Mand med den Besked, at vi ikke kom til 
at sejle i Dag og maaske heller ikke i Morgen, ja, rime
ligvis heller ikke hele Ugen! Ingen kan beskrive det ned- 
slaaede Indtryk denne Meddelelse gjorde. Jeg gik nu over 
paa Stationen for at faa fuld Klarhed. I Ventesalen hørte 
jeg i Mylderet af Mennesker mit Navn nævne, og jeg op
dager, at det er to Politibetjente, Sørensen fra Odense og 
Dinesen fra Allested, som jeg tre Dage før havde talt med 
paa Hotellet og nu talte de om mig, som havde fraraadet 
dem at give sig paa Vej. Jeg foreslog dem nu, at vi fulg
tes ad tilbage til København og saa flyve hjem fra Ka
strup. Dette vilde de gerne være med til, men da de hav
de brugt alle deres Penge, maatte jeg love at finansiere 
Foretagendet til vi naaede Fyen. Vi naaede Kastrup lige 
til Kl. 2 paa samme Tid som den store 8 Personers Fok
kermaskine fra Holland kom og var parat til at føre os 
ad Luftvejen til Fyen. Vi kom strax paa Vægten, som 
viste ca. 214 Pund til hver af os. Det gjorde ingen godt 
Indtryk, men da de 5 andre Passagerer var ret lette, saa
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kom vi med — uden Beimvrkninger — mod at betale 75 
Kr. pro persona. I Løbet af faa Sekunder lettede den store 
Fugl højt op i Luften og vi var paa Vej over Kalvebod 
Strand. Vi saa Sjælland som et hvidt Lagen udbredt un
der os med nogle mørke Pletter (Skovene). Vi kunde og- 
saa skimte Veje og Jernbaner som mørke Striber. Vi saa 
Koskilde til højre og Ringsted til venstre og strax efter 
fløj vi lige over Sorø og Slagelse for i næste Øjeblik at 
passere nord om Korsør med Kurs lige over Sprogø, hvor
fra Storebælt tog sig ud som en stor drøft, der flød mel
lem Fven og den lille 0, hvis Fyr vi saa lige ned i, og 
faa Minutter efter var vi i Marslev. Hele Turen havde 
varet 3/4 Time i det dejligste Solskin og med en let og 
behagelig Fornemmelse uden mindste Ildebefindende. Højt 
oppe fra Luften saa jeg mit Fødehjem og alt deromkring 
samt Vemmelev Kirke, hvor jeg er døbt og konfirmeret. 
Det var med underlige Følelser og det hele var en Ople
velse af Rang, — men dog gentog jeg den nødig en 
dang til.-------—

Efter at jeg havde siddet som Xaxstformand i Østifter
nes Land-Hypoteksforenings Kontrolkomité og som Næst
formand for det »staaende Udvalg« siden Foreningens Stif
telse i 1906, blev jeg den 15de October 1932 valgt til For
mand for begge Dele, idet den hidtilværende Formand, 
Gaardejer Lars Petersen af Vindsebækgaard blev Direeteur 
i Frands Frandsens Sted.

Jeg var egentlig ikke glad for den »Ære«, der saaledes 
vistes mig, navnlig fordi de økonomiske Forhold, særlig 
indenfor Landbostanden, allerede paa dette Tidspunkt alt 
var højst miserable og vderst vanskelige. Dette havde alt 
da givet sig Udslag i meget store Tab for Land-Hypothek- 
foreningen, der baade maatte overtage en Mængde Ejen
domme og paa anden Maade haft Tab, navnlig hos Gods
ejer Moesgaard-Kjeldsen til Lidsø paa Lolland m. v. Alt 
dette havde ført det kedelige med sig, at vor Forening, 
da jeg blev Formand, saa godt som havde opbrugt al den 
Reservekapital, som vi i de forudgaaende 27 Aar havde 
opsparet. Herlil kommer, at alle de økonomiske Forhold 
over hele Verden endnu i Foraaret 1933 ser højst truende 
ud, og derfor er det ikke let at vide, hvorledes det vil 
gaa os.

Da jeg kort efter Nvtaar 1891 havde kjøbt Baagegaard, 
kjøbte jeg tillige af Hr. Eskesen flere andre Ting, blandt 
hvilkel var I gamle, store Malerier, der i Hundreder af 
Aar havde hængt paa Baagegaard. Store Kunstværker kan
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man na'ppe kalde dem, men deres høje Alder kan man 
ikke frakjende Malerierne, hvortil komme det ganske in
teressante Factum, at de havde faaet Lov at blive paa 
Gaarden, trods dennes evindelige Skiften af Ejere og 
Brugere.

Paa de 4 Billeder gjengives Gudinden Venus’ Kærlighed 
til Adonis (det skjønneste Menneske). Paa det første Bil
lede ser man Adonis under en Jagttur liggende i en Skov 
og hviler sig paa et Sted, hvorfra er en herlig Udsigt over 
en Sø til et prægtigt Slot paa den anden Side af Søen. 
Imedens Adonis ligger her kommer Gudinden Venus gaa- 
ende forhi ham ledsaget af en anden Gudinde (maaske 
Persé/one). Man ser, at Gudinderne er stærkt optaget af 
det skjønne Menneske, Adonis, som de her træfler. Venus 
bliver da ogsaa, som bekjendt, forelsket i dette skjønne 
Menneske. Dette ser man tydeligt paa det andet Billede, 
hvor Adonis atter er paa Jagt i en stor gammel Skov og 
har en broget Jagthund med sig. Her kommer Venus at
ter tilstede og foretager synlige, kjærlige Tilnærmelser til 
Adonis; men da denne ikke er besjælet af lignende Fø
lelser, afviser han ret bestemt Gudinden. Men paa det 
tredje Billede, hvor Adonis atter er paa Jagt (men uden 
Hund), ses den smilende Venus, der paa sin Fart gjennem 
Himmelrummet i sin Karrosse forspændt to prægtige Sva
ner, har opdaget Adonis. Hun lader derfor Kjøretøjet hvile 
oppe paa en Sky, medens hun selv daler ned paa Jorden, 
hvor hun kjærligt bliver favnet af Adonis, saaledes at der 
nu ingen Tvivl kan være om, at de ere fuldt enige om 
deres Kjærlighedsforhold.

Hvorlænge dette Forhold har faaet Lov at bestaa, ved 
man ikke; men man kan vel tænke sig, at Guderne ikke 
har billiget dette Kjærlighedsforhold, og derfor sender Gu
derne et stort grimt Vildsvin paa Adonis Vej paa en af 
hans mange Jagtture. Dette ender med, at Adonis bliver 
overmandet af Vildsvinet, som dræber Adonis, der stærkt 
blødende med sit Vaaben ved sin Side er falden død om 
paa Jorden. Dette har Venus opdaget oppe fra Himmel
rummet og lader derfor sin Karosse og Svanerne hvile 
paa Skyerne, medens hun selv daler ned paa Jorden og 
begræder Adonis’ Død; til hvis Minde hun lader de hvide 
Annemoner fremspire i Skoven til evig Tid.

Dette sidste er pænt fremstillet paa det fjerde Billede.
Jeg fremfører denne lille Beskrivelse af de fire gamle 

Billeder her, fordi det har glædet mig, at de dog, trods 
alt, er blevet bevaret til denne Dag, ligesom jeg haaber, 
at det maa bidrage til at senere Ejere vil værne om dem.
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Venus og Perséfone samt Adonis.

Venus gjør Tilnærmelse til Adonis.
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Venus og Adonis i kjærligt Samvær.

Adonis Død og Venus Sorg derover.
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Vort Sølvbryllup.
Den 25de April 1916 oprandt vor Sølvbryllupsdag, der 

blev en rigtig rar Dag; en af de prægtigste i vort Liv. 
Der var mange af vor Slægt, Venner og Naboer, som gkv- 
dede os paa denne Dag. Vi kunde ikke finde Plads i vort 
Hjem til de mange, som vilde hædre os, hvorfor vi maatte 
afholde Festen i Fyens Forsamlingshus i Odense. Vi blev 
helt overvældede med (laver, Telegrammer og Breve, haa- 
de fra Foreninger og Private. Mest lykkelig var vi over at 
have vore to kjære Børn hos os. Andreas kom hjem fra 
Bandrup, hvor han var Forvalter. Der mødte en Deputa
tion fra den landøkonomiske Forskudsforening med For
pagter Christensen, Elvedgaard, Kalkværksejer Olesen, Sten
løse, og Gaardejer J. Nielsen, Skalbjerg. For Hypotekfor
eningen mødte Gaardejer H. Frederiksen, Slimminge, Di- 
reeteur Hehns og Møller Brandt, Hesselager. Fra Historisk 
Samfund kom: Godsforvalter Lykke Meyer, Søndergaarde, 
Lærer Elling, Søndersø, og Provst Wesled i Stenløse. Af 
mine gamle Venner fra Agrartiden kom Formanden for 
Bondestandens Landboforening, Gaardejer IL J. Dinesen, 
Kjøng, Proprietair Christensen, Grøftehjerg, og Gaardejer 
Balle i Holte. Fra Na'sgaardforeningen mødte Formanden, 
Tiendeeommissair S. Svejsirup, Sandergaard ved Odder.

Endvidere maa nævnes vore gamle Venner, Lærer Jen
sen fra Taarnhy paa Amager, Proprietair Møller, Tallerup, 
Smed A. Hansen, Tallerup, Pastor Fjord, Søllested, Fru 
Pastorinde Schinidt-Phiseldeek, E røken Jørgensen, H us- 
mose, Fru Doctor Hansen, Verninge, Fru Pastorinde 7o/- 
leslrup, Toxværd, Fru Anna de Thurah og vor gamle 
Landpost Niels Jacobsen o. fl.

Før Festen sluttede blev vi alle, henved 45 Personer, 
fotograferede paa et Billede.

Paa lange Fd/lugler.
Min Hustru og jeg har ikke sat Pris paa videre selska

belig Omgang. Vi var glade og tilfredse og meget taknem
melige for vort Hjem og de to Børn, vi fik Lov at behol
de. Vore økonomiske Omstændigheder hindrede os des
uden i at ofre ret meget paa Fornøjelse. Derimod satte vi 
Pris paa en Gang imellem at besøge Familien og rejse en 
lille Tur ud i Landet for at se os om. Jeg har allerede 
nævnt den fjorten Dages Tur, vi tog i 1895. Senere tog vi
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F. Hjort og Hustru paa Sølvbryllupsdagen den 25de April 1916
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ogsaa en Tur til Askov, Skibelund, Eoldingbro, Tirslund
stenen o. s. v. I 1908 tog vi med begge vore Børn en dej
lig Tur over Assens til Haderslev. Medens min Hustru og 
Datter tog samme Vej tilbage, saa fortsatte Andreas og 
jeg Syd paa pr. Cykle. Vi tog over Aabenraa, Graasten, 
Dybbøl, Sønderborg, Augustenborg, Broager til Brunsnæs 
og lod os sejle over til Holnæs i Angel, hvorfra vi atter 
cyklede til Luksborg, til Flensborg og derfra gennem hele 
Angellen til Mysunde, hvor vi blev sejlet over Slien, cyk
lede videre til Eckernførde, hvorfra vi tog med Toget til 
Kiel Og videre til Rendsburg, hvorfra vi cyklede til Sles
vig og tog herfra rundt i Byen og ud til Hedeby og videre 
langs Danevirke og tilbage til Slesvig, hvor vi gik i Toget 
og tog over Flensborg, Vamdrup, Fredericia og hjem.

I Aaret 1913 tog Andreas og jeg os en lignende Tur, 
idet vi først i September, da Høsten var forbi, tog med 
Toget til Ribe og derfra paa Cykle Syd paa over Tønder 
til Flensborg og Isted, hvor vi kørte ind i en stor Flok 
Kvæg, der ad en Hulvej i stærk Fart dreves ud paa Lan
devejen, saaledes at jeg kjørte paa en Ko og masede For
hjulet paa Cyklen og rev mine Buxer i Stykker. Jeg maatte 
saa bære Cyklen til den nærmeste Smed i Isted, hvor jeg 
fik et nyt Hjul paa Cyklen, medens Smedens Kone stop
pede mine Buxer, saaledes at jeg saa nogenlunde anstæn
dig ud. Saa cyklede vi videre Syd paa og kom til at føl
ges med fire andre Cyklister, to Herrer og to Damer, der 
var cyklet lige fra Aalborg og ligeledes var paa Vej til 
Dannevirke. Vi havde et fornøjeligt Samvær med disse helt 
fremmede Mennesker under hele Turen. Vi eftersaa Rune
stenen og selve Dannevirkevolden, Thyras Vold, Kurgraven 
og fulgtes derefter tilbage til Flensburg, hvor vi skiltes, 
idet de fremmede fortsatte Nord paa, medens Andreas og 
jeg cyklede Øst paa til Graasten, hvor vi overnattede, for 
næste Dag i Regn og Blæst at tage over Dybbøl til Søn
derborg, hvorfra vi sejlede til Faaborg og cyklede derfra 
hjem, som vi naaede før Aften og kunde være med til at 
fejre Oldemoders 80-aarige Fødselsdag den 15de September.

Dette var nogle dejlige Ture, som vi kunde leve længe 
paa og glæde os over at mindes.

Ogsaa i 1920 var Ragna og jeg paa en prægtig Cykletur 
i Sønderjylland. Min Svoger Frode de Thurah og hele 
hans Familie kom paa Besøg hos os og saa blev vi enige 
om, at hans Kone skulde blive i vort Hjem hos min Kone, 
medens Frode og hans to yngste Døtre tillige med Ragna 
og jeg skulde paa Udflugt. Vi cyklede til Assens og sejlede
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derfra til Haderslev, cyklede forbi Over Jersdal til Løgum
kloster, hvor vi overnattede og drog videre over Visby og 
Daler til Højer og Højer Sluse, hvor vi kom paa en Tid, 
da der var Ebbe og altsaa ingen Vand i Vesterhavet, men 
derimod en Mængde Faar gik og græssede paa Skraanin- 
gen af Dæmningen ud mod Havsiden. Vi cyklede videre 
over Tønder til Bov og Padborg, men kunde ikke faa 
Logi og maatte derfor cykle videre til Kollund, hvor vi 
dog fik Lov at bo til nogenlunde rimelig Pris. Næste Dag 
tog vi videre til Dybbøl og Sønderborg og boede om Nat
ten paa Hotel Dybbøl for næste Morgen at sejle fra Søn
derborg til Faaborg, hvorfra vi atter cyklede hjem til 
Tommerup, som vi først naaede Kl. 10l/2 om Aftenen, men 
til vor store Glæde stod der et mægtigt Fad med dejlige 
Jordbær til os, som min Hustru selv havde plukket, og 
dem lod vi os smage godt.

I Sommeren 1921 havde min Hustru og jeg aftalt, at 
vi vilde ofre en lille Udenlandsrejse Syd paa, paa os selv. 
Vi tog af Sted den 8de August over Assens og Haderslev 
til Aabenraa, hvor vi skulde have Visum paa vore Pas. 
Her var der flere Hundrede Mennesker, som blokerede 
Konsulatet for at faa ordnet deres Pas, hvorfor det tog 
meget lang Tid. Vi fik et Ophold her paa over 3 Timer, 
forinden vi endelig fik alt i Orden og kunde rejse videre.

Den lange Ventetid gjorde, at Exprestoget løb fra os 
og derfor saa vi vor Fordel ved at tage med en Rutebil 
over Grænsen ved Krusaa og ind til Flensburg, hvor vi 
besaa Kirkegaarden med de mange, danske Krigergrave. 
Vi kom saa — efter at vi havde vexlet Penge paa Flens
burg Avis’ Contor — ned gennem Anglen, Svandsen og 
Dänischwald til Kiel. Herfra tog vi over Pretz og Pløn til 
Eutin, hvor vi kom gennem en sjælden smuk Egn, det 
»Holstenske Schweiz« og hvor vi ogsaa saa de store Søer 
med en Mængde Vandfugle. I Lübeck maatte vi overnatte, 
men havde yderst vanskeligt ved at finde Logi der, 
da der var Udstilling og en Mængde Mennesker i Byen. 
Endelig fandt vi ved en Politibetjents Hjælp et Pensionat, 
hvor vi maatte dele et Værelse med et andet Ægtepar, 
som vi traf paa Rejsen herned. Efter næste Morgen at 
have set den gamle Kirke og Raadhus, tog vi bort fra 
Byen over Ratzeburg og Mølin til Buchen. Vi kom her 
gennem en smuk Natur, med Skov, Sø og frugtbar Ager
land. Kort efter, at vi forlod Buchen, kjørte vi ud af det 
gamle danske Monarkis Lande og gled ind i Mecklenburg, 
kom over Hagenov og Ludvigslvst og derfra ind i Bran-
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denburg. Her var der et kedeligt Landskab med Fyr og 
Birkeskov med mellemliggende store Græsarealer; alt var 
meget tladt og synes at trænge til en forbedret Vandafled
ning. Dyrene var alle Steder magre og elendige, især i 
Berlin, hvor man sagde, at Prisen paa en gammel mager 
Hest var op til 20,000 Mark. Vi var i Berlin i to Dage 
for at se os om og tog derfra til Dresden. Paa denne Vej 
kom vi igennem et fladt, sandet og yderst magert Land
skab. Først, da vi havde forladt Brandenburg og var kom
men ind i Saxen, blev Jorderne bedre, og lige før man 
naar Dresden mere bakkede og naturskønne.

Fra Dresden kørte vi over Pirna, Königslein og Schan
dau, stadig langs med Elblloden i det herlige Saxisk 
Schweiz. Vi sejlede over Elben med Dampskib til Ilernn- 
chrisjern i Bøhmen. Her benyttede vi Dagen til at se os 
om i det prægtige Landskab; dels kjørte vi og dels gik vi 
langs de mange skjønne og ejendommelige Steder, og blev 
helt betaget af alt det smukke, vi saa. Over Dresden, Frei
berg, C hemnestz, Zweikau, Plauen kom vi til Hof, der er 
Grænsestation mod Bagern. Vi tog nu over Begensburg til 
München, hvor vi gjorde Ophold og besaa det meget 
skjønne som denne By huser. Det er dog tvivsomt, om 
ikke Dresden bærer Prisen, navnlig denne Bys sjældne 
Kunstsamling med det verdensberømte Madonnabillede 
(den sixtinske Madonna) er betagende. Men ogsaa München 
har en prægtig Samling af Herligheder. Her paa disse 
Egne saa man næsten overalt dejlige Frugttræer langs 
Vejen og man fortalte mig, at disse Træer gav mere Ind
tægt end det kostede at vedligeholde Vejene og de var 
dog ualmindelig gode overalt. Fra München kjører vi 
langs Søen, hvor den sindsvage Kong Ludvig druknede 
sig sammen med sin Livlæge.

Vi kom forbi Garmisch-Paiienchirchen og til Mitterumld, 
der er Grænsestation mod Østrig. Den saakaldte Mitter- 
waldbane fører os igennem en Mængde Tunneler i et 
prægtigt Alpelandskab. Da vi om Natten naaede Ty rois 
Hovedstad Innsbruck ved Innetloden gjorde vi Holdt der 
i tre Dage.

Under Opholdet i Innsbruck oplevede vi et ret ejendom
meligt Tilfælde, som jeg ikke kan undlade at nævne. Ved 
et Besøg paa et W. G. paa Hotellet opdagede min Hustru, 
at der paa Gulvet laa en stor Tegnebog, spækfuld af store 
Pengesedler. Hun var først mest tilbøjelig til at lade Teg
nebogen ligge, men kom saa til at tænke paa, at der jo 
kunde komme en anden, der kunde tilegne sig Bogen paa



203

ulovlig Maade. Derfor tog min Hustru Bogen og overrakte 
den til Værten paa Hotellet. Ved fælles Eftersyn viste det 
sig, at Ejeren af Bogen var en Schweizer eller Eranskmand, 
der lige havde forladt Hotellet paa Vej til Jernbanen; men 
Værten sendte strax Bud efter den Rejsende og naaede at 
faa fat i ham, før Toget gik og fik ham med tilbage til 
Hotellet. Iler fik han sin Tegnebog udleveret af Værten 
og bad om at maatte hilse paa »den ærlige Finder«. Vær
ten hikkede nu Franskmanden ind paa vort Værelse, hvor 
han i inderlige, men for mig uforstaaelige Ord, paa den 
hjauteligste Maade takkede min Hustru for hendes ærlige 
(jverrækning af Tegnebogen. Han faldt endda paa sine Knæ 
og tog begge min Hustrus Hænder og kyssede dem paa 
den inderligste Maade i Forbindelse med en Strøm af Ord 
i stor Taknemmelighed og Følelse i et saadant Maal, at 
jeg, der saa til, var paa Nippet til at blive noget betænke
lig ved dette for mig saa uvante Syn. Men den fremmede 
trak sig nu tilbage i stor Taknemmelighed, og vi var glade 
for, at Manden havde faaet sin Velstand tilbage.

Herfra gjorde vi Edflugter med Bjergbanerne til Igels og 
Hiingerburg m. v. og glaulede os over det yderst skønne 
Alpelandskab med den evige Is og Sne paa Bjergtoppen, 
som omgiver Byen. Vi rejste saa videre til Zeel am See i 
Landskabet Salsburg, hvor der ogsaa var sjældent smukt. 
Videre gik det over Schivarzach og Bischofshofen til Sta
den Salsburg, hvorfra vi gjorde Edflugter til Ischel og St. 
Wolfgang, hvor vi var oppe i stor Højde paa Schajfber
gerspids, hvor der var en vidunderlig Edsigt over mægtige 
dybe Dale. Vi var ogsaa nede i en 800 Aar gammel, dyb 
Saltgrube og besaa Arbejderne, der foregik endog i 8 Kta- 
ger under hinanden.

Vi var ogsaa inde i mange Kirker her i de østrigske 
Lande, som alle er katolske. Kun ganske enkelte ligner 
vore med Taarn i Vest og med takkede Gavle. Ofte ligger 
Taarnet midt paa Siden af Kirken og har Kuppel eller 
Spir. Men selve Kirkerne ere smukt og kostbart udstyrede 
indvendig; derimod ere Kirkegaardene og Gravpladserne 
slet ikke holdte. Man ser en Mængde store og kostbare 
Monumenter staa midt i !/4 Alen højt, tæt Ukrudt, der 
frodigt gror opad Mindesmærkerne. De mange Krusifixer, 
der staar rundt om ved Veje og Huse, ere ofte heller ikke 
holdt ordentlig vedlige, men ofte yderst forfaldne.

I Aarene lige efter Krigen var der en Mængde Pensioni
ster i Østrig og de var yderst daarligt stillede, da de kun 
fik en meget lille Pension. Derfor var de nødt til at køre
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paa fjerde Klasse i Jernbanen. Derimod kører Arbejderne 
paa tredie Klasse, da de er noget bedre stillede; og paa 
anden Klasse kjører det Publikum, der ikke kender For
skjel paa »Mir og Mich« i det tyske Sprogbrug (altsaa det 
halvdannede). Og endelig paa første Klasse kjører udeluk
kende dem, som ikke kende Forskjel paa »Mit og Dit!«

Vi kom igjennem Landskaberne Over- og Neder-Østrig 
paa Vejen fra Salzburg over Lenz til Wien. Vi forblev i 
Wien i tre Dage for at se denne Verdensstad og var bl. a. 
ude at betragte det berømte kejserlige Slot Schønbriin, der 
dog den Gang var meget forfalden, men man kunde end
nu nyde Skjønheden i den herlige store Park. Det var 
vor Mening herfra at rejse over Willach til Triest, men vi 
kom i et forkert Exprestog, uden at vi anede det og kom 
til at kjøre ad Linien Bruck og Graz i Stejermark og kom 
ind i Serbien, ved Spielfjeld kjører vi forbi Marburg, Stein- 
bruck og Laiback. Det blev os en meget dyr Tur, navnlig 
fordi vi ikke havde Pas til Serbien, men ogsaa fordi vi 
ikke kunde et Ord af dette mærkelige Sprog. Vi kjørte et 
Stykke langs med Murfloden, hvor vi var omgiven af høje, 
men delvis dyrkede Bjærge, hvorpaa de dyrkede Meloner 
mellem Kornet.

Det var mørk Nat, da vi kjørte over Grænsen mellem 
Jugoslavien og Italien, hvorfor vi ikke fik noget videre at 
se af det sidste Stykke Vej, før vi naaede Triest. Men saa 
meget bedre saa vi denne Adriaterhavsby i Sømmene. Her 
var ingen særlig imponerende Bygninger eller Pladser, 
men dejlig er Vandringen ad Vejen langs Adriaterhavets 
Kyst til det gamle Slot, MiramarcL Paa Torvet i Triest 
blev jeg aldeles overvældet ved Synet af al den dejlige 
Frugt, der dér falbydes. Frugt af alle Slags solgtes til fa
belagtig billig Pris. Pudsigt var det at se Folk af alle 
Stænder og Tungemaal gaa og staa paa Gaden og spise af 
de læskende Frugter. Her, som overalt i Østrig og mange 
Steder i Tyskland, kører man afsted i susende Fart med 
smaa Enspænder-Køretøjer, der kun har een Stang og fast 
Hammel. Baade til Een- og Tospænder kører man ude
lukkende med Komte- eller mest med Stavseletøj, der som 
oftest er sjældent smukt udstyret med Pynt af Mængder 
af velpudsede Messingbeslag, som jeg undredes over ikke 
var konfiskeret under Verdenskrigen.

Her i denne Del af Europa synes Hesten iøvrigt som 
Trækdyr at være trængt noget tilbage af Køer, Tyre og 
Stude, Æsler og Mulddyr, som overalt, selv paa Gaderne 
i Byerne, er taget stærkt i Brug.
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I Tyskland og Østrig saa jeg kun faa Soldater. Der var 
flere i Serbien, men her i friest vrimlede det overalt paa 
Gaderne af italienske Soldater.

Triest ligger omgivet af Vinbjerge paa de tre Sider og 
har Adriaterhavet mod Syd. Opad Bjærgskraaningen ligger 
prægtige Villaer i dejlige Haver. Naar man med Jernbanen 
kom op over eller igennem Bjergene, kjører man over en 
temmelig stor Stenørken, hvor der kun gror forkrøblede 
smaa Buske og hvor ingen Mennesker bor. Senere kom
mer store Græsarealer, derefter Kløver og Lucerne mere 
fremtrædende, men det bliver snart Majsen, der domine
rer. Som Skjel mellem de forskjellige Marker findes Frugt
træer, hvor imellem man lader Vinrankerne løbe ved 
Hjælp af lange mellemliggende Stænger, hvorfra man ser 
de dejligste grønne og blaa Drueklasser hænge ned. Ret 
almindeligt ser man 6 å 8, ja op til 10 Stykker Kvæg for 
en Plov, en rigtig gammeldags Hjulplov. Men trods den 
yderst primitive Dyrkningsmetode, staar alt overordentlig 
frodigt i dette milde Klima. Ogsaa Sukkerroer dyrkes her, 
som er ved at tages op, det er dejlige, store, rene Roer. 
Bygningerne paa Landet er meget tarvelige, lidet stilfulde 
og end mindre praktiske. Landet her ved den store Kryds
ningsstation, Mestre, er meget fladt og lavtliggende, sumpet 
og gennemkrydset af mange store Kanaler. Herfra fører 
en lang Bro ud i Adriaterhavet til den herlige og ejen
dommelig skjønne By Venedig, Det er en stor By paa ca. 
200,000 Indbyggere, der bor i pragtfulde Huse og Palæer, 
der er meget kostbart udstyrede baade ind- og udvendig, 
navnlig de Rigmandshuse, som ligger langs Kanal Grande. 
Dogepaladset og St. Markus Kirken med Kapanillen er 
selvfølgelig Nr. 1. Det er herlige Bygninger over al Be
skrivelse, særlig hvad angaar den indvendige Udstyrelse 
med Mosaiker, Malerier og Kunst af enhver Art. Alt er 
umaadelig kostbare Sager, som jeg ikke tilfulde formaaede 
at vurdere. Jeg fik dog en lille Forestilling derom af en 
dansk Kunstner, vi traf i »Chiesa du Frari«, den store 
Franciskanerkirke med Titians store Altertavle med »Ma
donnas Himmelfart«, udført i Kunstnerens Ungdom. Om 
dette Maleri erklærede Danskeren, at dersom Italien vil
de sælge det til Amerika, vilde det kunne hjembringe en 
saa stor Sum, at Italiens Statsgæld vilde kunne dækkes 
dermed. Jeg antog dog denne Udtalelse for en meget stor 
Overdrivelse. Men den er alligevel et Vidnesbyrd om de 
vældige Værdier, der ligger gemte i Italiens mange Kir
ker, hvoraf alene i Venedig er over 80. Venedig er vel
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nok om ikke Verdens mærkeligste, saa dog en af de mest 
ejendommelige Byer. Alt er bygget paa Pæle midt i Adria
terhavet; der er ingen Gader, kun ene Kanaler. Der tindes 
ingen Jord uden, hvad der er i Urtepotter og ingen Plan
ter udover Blomster i Potter og ingen Dyr, naar undta
ges Kugle, navnlig Duer er der mange af; dog skal der 
være rigeligt med Utøj, hvilket vi dog ikke mærkede no
get til.

Paa Markuspladsen tindes en Mængde kosthare Butik
ker, hvor man kan træffe Mennesker fra alle Verdens for- 
skjellige Egne. Vi stødte dér paa en dansk Familie, Krag, 
bestaaende af Mand, Kone og Datter, der kom fra Sclnveitz 
og Frankrig. Vi fulgtes med dem en Eftermiddag og var 
sammen med dem ovre paa Øen »Lidoen«, en langstrakt 
Sandø eller Sandrevle længst ude i Adriaterhavet, hvor 
der mærkeligt nok var tørt Land og hvor der endog var 
en Hestesporvogn paa langs ad den smalle 0; der fandtes 
ogsaa enkelte grønne Planter. Paa denne 0 var næsten 
ene Badehoteller, der var befolkede af en overvældende 
Mængde Gæster fra alle Verdensdele af alle Racer og Kul
turer. Da der var meget lavvandet, var Badegæsterne nødt 
til at gaa meget langt ud i Havet for at komme nogen
lunde dybt i Vandet; og derfor blev mange af dem ogsaa 
kørt i Badehuse ud paa Dybet, endog saa langt, at man 
næppe kunde se dette klart. Der var i det hele taget me
get at se i denne vidunderlige By, men vi kunde kun 
blive der i tre Dage. Vi savnede Breve fra vore Børn, som 
vi havde hedt om at sende Breve til Venedig, men der 
kom ingen. Vi var paa Posthuset hver Dag; det laa helt 
ovre ved llialtobroen, men der var ingen Breve. Vi tænkte 
paa at tage ned til Florentz og Bom, men da vi skulde 
hjem til en bestemt Tid, turde vi ikke vove os længere 
Syd paa.

Vi besluttede os derfor til at rejse tilbage over Padua, 
Vicenza, Verona og lirescia til Milano. Hele denne Stræk
ning var nærmest fladt Landskab, kun med enkelte min
dre Bjergpartier. Markerne var afgrænsede af levende Hegn, 
bestaaende af Frugttræer og Vin. Alt var overordentlig 
frodigt. De enkelte Ejendomme var kun smaa, og næsten 
alle Steder saa vi dejlig Majs og atter Majs hele Vejen. 
Men alle de uøkonomiske Driftsmaader, vi saa, var ikke 
opbyggelig for en Landmand fra Danmark at se paa. 
Overalt benyttede man Kvæg som Trækdyr, endog op til 
10 Køer for en gammel Hjulplov. Farten var som et »vist 
Dyr paa en Tjærespaan«.
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I Milano var det jo isa'r den mægtige, ja, vidunderlig 
skjønne Domkirke, der fangede vor Interesse. Dog synes 
jeg, den virker noget kold og bar indvendig i det mægtige 
store, tomme Bum, hvor der jo, som i de fleste katolske 
Kirker savnes Bænke og Stole. Vi var kun i Milano en 
god Dags Tid og tog saa Nord paa over Monza til Como 
og forbi (Lomosøen, hvor vi kjørte over Grænsen til 
Schweiz. Da vi naaede dertil, var der ikke ret mange 
Bejsende, for det var dyrt at rejse i dette Land paa Grund 
af den høje Valuta. Vi sad nu mageligt i Toget, da der 
kun var faa med. Nu er vi atter inde i Alpelandskabet 
og med Expresfart kjører vi gjennem St. Golhardt-Tunne- 
len paa 20 Minutter, men opdagede nu, at vi var kommen 
fra Sydens solvarme Land ind i et regnfuldt og koldt, 
fælt Klima.

Mærkeligt nok dyrker Schweizerne ikke videre Boer, 
uagtet den store Kvægbesætning, som de alene fodre med 
Hø om Vinteren. Men Høet er ganske vist ualmindeligt 
kraftigt med stor Næringsindhold. Slaaende var Forskjel- 
len i Kulturen mellem det italienske og det tyske Folk, 
som jo mødes her paa schweizisk Grund. De sidste er 
meget mere renlige og holder alt smukkere og i bedre 
Orden; alle Bygningerne er pænt vedligeholdt. Italienerne 
staar langt tilbage. Naturen i Schweiz er jo overalt stor- 
slaaet. For at komme ned fra de høje Alper ved St. Got- 
hart maatte vi kjøre i Ottetal og rundtom for at gjøre 
Faldene mere jævne. Vi kom forbi Vierwaldstadtersøen 
og over Luzern til Ziirick. Prægtige Vandfald og mægtige 
Bjærge saas overalt. Bet ejendommeligt fandt vi det ogsaa 
paa Hotellerne at blive betjent af Kvinder, Døtrene, som 
de kaldes. Vi laa kun en Nat i Schweiz og rejste Dagen 
efter over Schaffhansen til Gothnardingen, hvor vi kom 
over Grænsen til Baden; senere kjørte vi ind i Wiirtem- 
herg til Stuttgart. Denne By ligger smukt i en Lavning 
omgiven af høje Bakker, tildels bebyggede med Villaer, 
men der mangler Vand. Vi tog videre Nord paa over 
Giesen, Marburg, Cassel, Gøllingen og Ahlefeldt til Frank
furt am Main, hvor vi gjorde Holdt. Dette er en ret in
teressant By. Iler findes flere Minder om Schiller og Goe- 
Ihe og om den første liottschild, der er født her. I Frank
furt bor en Mængde Jøder, som især præger et enkelt 
Kvarter af Byen.

Efter den store Napoleons sidste Dag i Tyskland, »da 
han var færdig«, som Tyskerne udtrykker sig, og paa 
Flugt mod Frankrig, sov han den sidste Nat her i Byen
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hos Baron Bethmann, hvis Hus endnu er en Pryd for 
Byen. Freden med Frankrig i 1871 blev ogsaa sluttet her 
i Frankfurt. Endvidere lindes her et flot Mindesmærke 
for Bogtrykkerkunstens Opfinder, Gutlenberg, der er en 
Pryd for Byen. I Staden Hannover havde vi et lille Op
hold, men det var en kedelig By. Vi fandt intet, der var 
værd at se og tog derfor hurtig afsted over Lehrte, hvor 
der var en Mængde Cementfabrikker, til Celle, hvor vor 
Dronning, Caroline Mathilde, døde 1775, Liineburg og til 
Hamburg. Den sidste Del af Hejsen var ret kedelig. Det 
var en tildels lav og meget flad og mager Egn, vi kom 
igennem, med meget sandede Jorder. Ligesom i flere an
dre Byer, var vi ogsaa i Hamburg med paa en Rundfart 
for at se os om, bl. a. en Tur rundt om Aisteren, der er 
bekrandset af alle Millionærernes Villaer. Et ret uhygge
ligt Indtryk lik vi Danske, da Vognen pludselig stoppede 
op paa det Sted, hvor Kong Frederik VIII var falden død 
om paa Gaden. Denne Begivenhed blev af Udraaberen ud
førligt udtværet for de mange Rejsende fra alle Lande. 
Ogsaa ved Fattighuset, hvor Frederik VIII ukjendt var 
bleven indlagt, holdt Vognen og dette blev ligeledes nøje 
forklaret.

Dagen efter tog vi videre Nord paa over Rendsburg, 
Slesvig og Flensburg til Sønderborg, hvorfra vi sejlede til 
Faaborg. Her sov vi paa et Hotel om Natten, der var det 
dyreste og tarveligste, vi havde truffet paa den lange Rej
se. Den 5te September naaede vi Baagegaard, hvor vi blev 
modtaget af vor Søn og lille Sønnesøn, der glade mødte 
os paa Stationen og fortalte, at der Dagen før var arrive
ret en lille Søster til Otto. Alt var gaaet godt, ligesom alt 
i det hele taget, medens vi havde været fraværende.

Det var en prægtig Rejse, som vi havde megen Glæde 
og Udbytte af og som aldrig vil glemmes. Hertil kom, at 
den var yderst billig, idet vi i de 4 Uger, vi var borte, 
kun havde brugt ca. ialt 800 Kr. til Rejse, Hotel, Mad og 
Indkjøb af alle Slags.

En ng Udenlandsrejse.
Allerede næste Aar, 1922, kom vi atter paa en lang 

Rejse. Vi havde hørt saa meget om Passionsskuespillene i 
Oberammergau, al min Hustru og jeg fik Lyst til at tage 
derned for at se dem og skulde dette Ønske naaes, mente 
vi, at det maatte være denne Gang, da det jo kun blev
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spillet hvert tiende Aar. Men for at faa noget mere ud af 
Rejsen, planlagde vi en ret lang Tur, og en ung Pige, 
Frøken Bang, her fra Byen fog med paa en Del af Rej
sen. Vi begyndte paa Turen tidlig om Morgenen den 31te 
August, da vi bilede til Nørre-Broby for at naa Morgen
toget til Faaborg. Her var god Tid, som jeg benyttede til 
at bese »Ymerbrønden« paa Torvet og var glad for, at Da
merne ikke vilde med paa den Expedition. Jeg kan ikke 
prale med at være Kunstkender, men kunde ikke undgaa 
at bemærke, at Hundene havde vist Brønden mere Op
mærksomhed end der var pynteligt, og jeg fik mine egne 
Tanker derom. Endelig gik vi med den store, smukke 
»Mommarkfcerge« paa en af dens første Farter til Mom- 
mark paa Als, hvor vi tog med et helt overfyldt Tog til 
Sønderborg og videre med Dampskib i herligt Vejr gen
nem den yndige Flensborg Fjord til Flensborg; paa hvil
ken Tur vi blandt andet rejste sammen med den brave, 
danske Slesviger Peter Lassen fra Struckstrup i Anglen.

I Flensborg besaa vi den gamle historiske Kirkegaard 
med de mange danske Krigergrave. Vi besøgte ogsaa den 
da lige oprettede Blad-Central, som »Flensborg Avis« har 
indrettet. Her var fuldt Hus, og jeg fik vexlet den første 
100-Kr., som gav 34,500 Mark og bibragte mig en vis Fø
lelse af at være velhavende; tillige fik jeg en Forstaaelse 
at, at alle i Tyskland nu let kunde være Millionærer. Vi 
tog ind over Højderyggen til Lindholm og videre over 
Husum, Friederichsslad, Hejde og Ilzehoe til Hamburg. Ved 
St. Margrethen Station kom vi over den store Kejser Wil
helm Kanal. Vi var inde i flere store Handelshuse i Ham
burg, men paa Grund af Knaphed paa Varer, vilde man 
ikke sælge til Udlændinge. Vi tog Dagen efter over Ruch- 
holz og Rotenburg til Sagehorn og Bremen.

Bremen er en smuk og prægtig By paa ca. 300,000 Ind
byggere med en vældig Handels- og Havnevirksomhed, 
hvor vi træffer Vare- og Pakhuse af kolossale Dimensioner 
som intet Sted i Danmark. Langs Weseren ligger det ene 
luksuriøst udstyrede Rigmandspalæ i Hundredevis ved Si
den af det andet. Der er vel ingen Steder i Tyskland, 
hvor der findes saa forholdsvis mange Handelsmagnater 
som i Bremen. Denne By var jo en Tid paa en Maade en 
af den danske Konges »Forposter«; idet Christian IV. jo 
her fik valgt Sønnen Frederik III. til Ærkebiskop før den
ne blev Konge. Ak, saa forandret!

Fra Bremen rejste vi Syd paa over Langvedel og Verden, 
hvor der saas flere store Tørvefabrikker. Videre gik det
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forbi Eystrup og Nienburg til Hannover, Nordsten og Hil- 
desheim for endelig at naa Goslar i Harzen, hvor vi gjor
de Holdt. Dette er en gammel By, der da just havde fej
ret sit 1000 Aars Jubilæum. Den har en Mamgde gamle 
interessante Bygninger, ja, selv Dele af de ældste Fæst
ningsværker staar endnu med sine 6 Meter tykke Mure. 
Hotel »Achtermann«, hvor vi boede, var et saadant æld
gammelt Fæstningstaarn, hvor det nu vrimler af Hotel
gæster fra alle Nationer. I Harzen er mange herlige, na- 
turskjønne Steder. Der holdes en Mængde Kvæg, selv af 
Kjøbstædernes Beboere, Underligt var det om Aftenen at 
se de store Flokke af Kvæg i Hundredevis komme hjem 
til Goslar, komme ind i Staden alene uden Hyrde, roligt 
spadserende op ad Gaden, fordelende sig selv til de for- 
skjellige Gader og Gaarde, hvor de hørte hjemme, som 
om det var forstandige Væsener. Klokkerne, de bar om 
Halsen, frembragte ved Dyrenes jævne Gang en sagte Mu
sik, der lød smukt i den dejlige, stille Sommeraften.

Vi tog en Tur om ad Bad Harzberg og Werningerode 
og videre op til Brochen, der ligger 1150 Meter over Ha
vet og er det højeste Punkt i hele Nordtyskland. Det var 
Granit helt til Toppen, hvor det laa helt har uden videre 
Plantevæxt. Paa Vejen nedad ved Stationen I)rei Annen 
Holme saa vi Damer i Mandsdragt, som den Gang var en 
Sjældenhed. Nu har vi det ogsaa her hjemme.

Oppe paa Brocken boede vi i Byen, Schierke, paa et 
meget tlot Hotel »Eiirsl Stoelberg«. Der var Marked og en 
Mamgde Folk i Byen. Herfra rejste vi over Nordhausen, 
Bleicherode og Leinefelde til Cassel. Her var vi noget uden
for Byen og saa det prægtige og skjønt beliggende gamle 
Slot „Wilhelmshøe“, hvor Napoleon III sad fangen i 1871 
og hvor der knytter sig en Mængde Minder til. Men vi 
opholdt os der kun én Dag og tog saa videre over U7/r- 
burg, Marsbjerg, Hoppecke og Briion Wald, hvor der var 
mindre Bjerge med mellemliggende store Græsgange, hvor 
der græssede Hundreder af Faar, der vogtedes af en Hyr
de med mange Hunde som Hjælpere. Ved Schiverte, Bre
men og Elberfeld var mange Fabrik-Anlæg og Landet nær
mest bølgeformigt. Ved Ohlig kom de engelske Soldater, 
som her havde besat Landet, ind i Kupéen og eftersaa 
vore Pas. Herfra og til Køln var Landet meget fladt og 
frugtbart. I Køln var vi i Bil paa en længere Tur rundt i 
den store, rige By, der vrimlede med engelske Soldater, 
og der var en Mængde Hejsende, hvorfor vi havde ondt 
ved at finde Logi. Vi var blandt andet inde og besaa den
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prægtige Domkirke, som dog skuffede mig, da jeg saa det 
vældige store, tomme og kolde, mørke Rum, hvor jeg sy
nes, man savnede noget af den Hygge og Varme, som vi 
er vant til herhjemme.

Fra Køln tog vi med Banen, der gaar langs Rhinen, 
vest for denne, forbi Bonn til Coblenz, en smuk By paa 
ca. 60,000 Indbyggere, hvor vi gik ombord i en Rhindam- 
per og fik en herlig Sejltur op mod Strømmen med 
skjønne Vinbjerge og spredtliggende, gamle ejendommelige 
Borge og Slotte paa begge Sider af Floden, der her løber 
gennem et Vidunderland af Skjønhed. Paa Rhinen var 
meget livlig Sejlads af Lystsejlere, Fragtdampere og store 
Tømmerflaader m. v. Ved en enkelt Station, Bingen, talte 
jeg alene 30 Dampere. Mange Steder laa store Fabriker, 
som tik Raamateriale fra Bjergene og afskibede de færdige 
Varer ad Vandvejen. Enkelte Steder saa man Traadbaner 
gaa op over Bjergene, førende Varer frem og tilbage fra 
Rhinen. Denne mægtige Flod er jo en af Tysklands Puls- 
aarer, som det vist er nødvendigt nok at holde »Vagt 
om«. Men da vi var der, var det Franskmændene, der 
holdt »Vagten« der. Andre Steder var besat af Belgierne, 
og i det hele var Stedet oversvømmet med Soldater og 
Rejsende, og derfor vanskeligt at finde Logi. Dyrt var det 
overalt.

Ved Riidesheiin gik vi fra Borde og tog med Jernbanen 
over Wiesbaden til Mainz. Her maatte vi tage til Takke 
med at bo hos en Arbejdsmand, der var ansat ved Jern
banen, hvor ban havde en Løn af 1300 Mark om Aaret. 
Af os fik ban nu 600 Mark for en Nat samt Morgenkaffe, 
som er det forfærdeligste Pøjt, jeg i mit Liv bar ladet pas
sere gennem min Mund. I Hjemmet var selvfølgelig stor 
Fattigdom, men dersom de hver Nat kan kapre en 2 å 3 
Logerende, retter det paa den lille Løn. Her var ikke til 
at være og derfor rejste vi strax næste Morgen over Rhi
nen og Dannstadt til Heidelberg, hvor vi selvfølgelig saa 
den ældgamle Slotsruin, »Alt Heidelberg«, med sin hen
rivende Udsigt over Floden og Byen paa begge Sider af 
denne.

Fra Heidelberg tog vi videre over Bruchsal, Karlsruhe 
og Baden-Baden til Oflenburg. Her skiftede vi Tog og kjør- 
te mod Sydøst ind i Schivarzivald, hvor der var Skov og 
atter Skov i vældige Udstrækninger i et Bjærgland med 
mange lange Tunneller i en enestaaende skjøn Natur, som 
rigtig aabenbarede sig hver Gang, vi kom ud af en Tun
nel. Ja, her er vidunderligt overalt. Det er en stor Byg-
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mester, som har skabt denne herlige Natur. Da vi naaede 
Hjærtet af Schwarzwald i Triberg, standsede vi der og lod 
Ro falde paa os. Her var to katolske Kirker, som jeg var 
inde i, men da der var mange Andagtsøgende, kunde jeg 
ikke finde Lejlighed til at se dem nærmere efter. Men 
saa meget bedre kunde vi nyde de smukke Omgivelser. 
Vi var nu oppe i en Højde af ca. 1000 Meter over Havet 
og kom gennem 18 Tunneler, før vi naaede Bodensøen. 
Mærkeligt nok kom vi i disse Egne forbi flere Landsby
kirker med takkede Taarngavle, der lignede vore danske 
Kirker.

Ved Hadolfzell traf vi nogle ejendommelige isolerede 
beliggende høje Bjerge, helt omgivet af temmeligt fladt 
Land. Over en smal Landstrimmel, der deler Bodensøen, 
kører vi over til Konstanz, der ligger paa Grænsen ved 
Schweiz. Her gik vi ombord i en flot Damper, der paa 3 
Timer førte os over denne Sø, der ligger mellem 5 Lande, 
nemlig Schweitz, Baden, Wiirtenberg, Bayern og Østrig. 
Hele Sejladsen kostede 20 Mark — 8 Øre i danske Penge. 
Det var en billig Fornøjelse. Vi styrede mod Lindau, en 
gammel mærkelig By, der ligger paa en 0 i Bodensøen, 
der ved en Bro eller Dæmning er gjort landfast med 
Bayern. Vi boede, i Lindau en Nat, men befandt os ikke 
vel dér og tog strax næste Morgen med Toget til Kauf- 
beuren, hvor vi drejede Syd paa til Banen endte inde i 
Alperne i en lille Bjergby, som hedder Fiissen. Den ligger 
»ganske overordentlig smukt og har et ældgammelt Slot, 
hvor Hohenzollerne har boet. Jeg traf mærkeligt nok en 
Mand, som talte dansk og bar det danske Navn Iversen. 
Vi tog denne Vej for at se noget skjønt og stort i Natu
ren og blev ikke skuffede. Men det var vanskeligt at kom
me derfra til Oberammergau, der jo var Rejsens Maal. Dels 
var Vejene vanskelige her midt i Alperne og dels var der 
kun faa Biler og de var alle optagne. Men efter flere for
gæves Forsøg, lykkedes det dog at faa opspurgt en Rute
bil, som just gik til Oberammergau. Vi kjørte denne Tur 
paa 3 Timer i det herligste Landskab, man kan tænke 
sig, men tillige i det voldsomste Regnskyl, jeg nogensinde 
har været ude i, og i Lyn og Torden. Vi naaede Fnde- 
maalet for vor Rejse ved Mørkets Frembrud.

Den lille By paa 2000 Mennesker var helt overfyldt af 
Rejsende fra alle Verdens Lande af alle Racer og Kultu
rer, altsaa et virkeligt blandet Publikum. Der var solgt 
6000 Billetter til hver Dag, saaledes at enhver kan for- 
staa, at det myldrede af Mennesker; der var Trængsel. Vi
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havde forud bestilt Plads hos en Enkefru Linder, hvor 
der var 14 andre Logerende (Fremmede); men vi havde 
svært ved at finde Fru Linder og gjøre os forstaaelige for 
hende, men ellers var hun yderst elskværdig og vi blev 
beværtede paa det bedste. Da jeg var plask vaad lige til 
Skindet, og da jeg ingen Skiftetøj havde med, maatte jeg 
ligge splitternøgen i Sengen den første Nat, medens Fru 
Linder tørrede mit Tøj i Ovnen. Om Morgenen Kl. 5 gik 
jeg en Tur ud for at se Byen, medens mine Damer gjor
de sig i Stand. Da alle gik efter Kirken, fulgte jeg med 
derhen, hvor der var Gudstjeneste i en prægtig, stor Kirke 
med liere Altere. Alle Byens Folk var i Kirke og til Al
ters førend de gik til Passionsspillet. Det var en højtide
lig og gribende Gudstjeneste, som jeg var glad for at over
være. Forestillingen foregik paa en meget stor Scene, hvor 
900 af Byens Indbyggere deltog. Alene Musikkorpset be
stod af 48 Mand og Koret af 43 Personer. Tilskuerne sad i 
en mægtig stor, prægtig Hal, der er aaben mod Scenen.

Forestillingen begyndte Kl. 8 Morgen og varede til Kl. 6 
Aften med P/s Times Middag. Imellem de forskjellige Af
delinger fremsiges flere Prologer og Tableauer, der henty
der til forskjellige Afsnit af det gamle Testamente; alt 
fremstillet af Byens egne Folk. I et af de første Afsnit ser 
man den Begivenhed, hvor Jesus sender Apostlene hen for 
at hente et Asen og dens Føl, og man ser senere Jesus 
komme ridende paa Asenindens Føl ind til Jerusalem, 
og man ser Jesus uddrive Kjøbmændene af Templet og 
derefter Jødernes Baad forhandle med Judas for at vinde 
ham for deres Sag. Endvidere ser man Jesus i Bethania 
med de 12, hvor han tager Afsked med Vennerne Lazarus, 
Martha og Maria, den sidste salver Jesus Hoved og Fød
der og tørrer dem med sit Hovedhaar. Judas forhandler 
med jøderne om Jesu Paagribelse og Betalingen derfor; 
man ser Judas slaa til med Tilbudet og man baade ser 
og hører de 30 Sølvpenge bliver talt op og Judas griber 
dem med stor Begjærlighed og gaar sin Vej. Peter og Jo
hannes sendes ud for at finde et Herberg og træffer en 
Mand, der henter Vand, og denne tilbyder dem sit Hjem 
til det sidste Aftensmaaltid. Jesus nyder saa i dette Hus 
det sidste Maaltid og indstifter den hellige Nadver. Men 
forinden ser man Jesus vadsker Disciplenes Fødder, og 
han meddeler om Forræderen og giver Judas Brødet 
efter at han havde dyppet det i Vin. Man ser saa Ju
das skynde sig bort fra de øvrige Disciple, og kort efter 
ser man ham forhandle med Jøderne i deres Baad og
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efter nogen Disput bliver de enige om Lønnen for For
ræderiet.

Derefter følger den gribende Scene, hvor Jesus i Følge 
med de 11 Disciple gaar ind i Gethsemane Have; man ser 
ham tage Peder, Jacob og Johannes med dybere ind i 
Haven og de øvrige blive tilbage og hvile sig; man hører 
Jesus formaner de tre til at vaage og bede med ham. Saa 
gaar Jesus lidt fra de tre, og man ser ban falder paa Knæ 
i Bøn og Englen kommer og trøster ham, samtidig med, 
at man ser alle Disciplene er falden i Søvn. Derefter kom
mer Jødernes Ældste og de romerske Soldater, vejledet af 
Judas, der falder Jesus om Halsen og kysser ham og man 
hører Jesus tale; Soldaterne falder til Jorden, men rejser 
sig og vil gribe Jesus; Peder drager Sværdet og hugger 
Øret af en Soldat. Jesus bukker sig, tager Øret op fra Jor
den og sætter det paa Soldaten jog det er lægt i samme 
Øjeblik. Nu trækker Soldaterne afsted med Jesus og han 
føres for Baadet og bliver trukket fra „Herodes og til Pi- 
lalas“. Man ser Piskningen og Hudstrygningen og senere 
læsses det store Trækors paa Jesus, og en Mængde Men
nesker følger ham paa Vejen til Golgata. Undervejs segner 
han til Jorden under den svære Vægt, just som Folke
toget møder »Simon af Cyrene«, der tvinges til at bære 
Korset. Men forinden hørte man Folkets Raab om at faa 
Jesus korsfæstet og man hører ogsaa Pilatus Hustru sende 
Bud til Retslokalet og formane sin Mand til ikke at 
befatte sig med »dette Menneske«, da hun har haft nogle 
svære Drømme, som har afskrækket hende, og Pilatus 
vasker sine Hænder og det ender med, at Barrahas løs
lades og Jesus korsfæstes. Man er nu Vidne til selve Kors
fæstelsen af Jesus og de to Røvere, og man ser Jesu Mo
der nedfalde ved Korset og hører og ser alt, hvad der 
gaar for sig, som er beskreven i Biblen. — Og til sidst 
hører man de sidste Ord af Jesu Mund: »Det er fuld
bragt« og umiddelbart efter følger et vældigt Tordenvejr 
og et bælg Mørke lægger sig over Jorden. Saa kommer 
Nedtageisen af Korset, Gravlæggelsen og Kvindernes Gang 
til Graven; vi ser Vagten ved Graven og Stenen, der er 
væltet fra. Man ser Englen taler til Kvinderne og senere 
ser man Jesus i snehvide Klæder vise sig for Marie og de 
to paa Vejen til Emaus og endelig Himmelfarten.

Det hele udføres udmærket med stor Sikkerhed og me
gen Alvor og Kjærlighed og er af ganske overordentlig 
stor og god Virkning paa Tilskuerne, der hele Tiden fra 
Kl. 8 Morgen til 6 Aften forholdt sig blik stille i stor Be-



215

tagelse af, hvad de saa og hørte. Alle de medvirkende er 
uden Paryk og uden Sminke. Det forekom mig, at der 
aldeles ingen Tvivl kan være om, at disse Mennesker ved 
deres udmærkede Passionsspil medvirker mægtigt til at 
udbrede og forherlige Jesu Navn, og det gjøres med en 
Kjærlighed og Troskab, som man uvilkaarligt faar megen 
Respect for.

Disse Passionsspil er jo noget specielt for Oberammergau 
og savner sin Lige i hele Verden. Jeg er meget glad for, 
at jeg tik Lejlighed til at overvære denne mærkelige 
Fremstilling.

Det var med underlige Følelser, vi forlod dette herlige 
Sted med sin herlige, ja, gribende skønne Natur. Da vi 
kørte fra Oberammergau, kom 6000 nye Mennesker til 
Byen og saadan gik det hver Dag hele Sommeren. Og 
hvor underligt er det ikke at betænke, at denne Befolk
ning Slægt efter Slægt gennem 300 Aar har holdt det 
Løfte, som deres Forfædre under fælles Bøn gav Gud, idet 
de bad ham om Befrielse for en frygtelig Pest, som paa 
den Tid hærgede Befolkningen i deres By, bragt dertil af 
en Mand fra Nabobyen, som var gaaet over Bjergene i et 
Ærinde til nogle Bekendte. Deres Løfte til (lud om at 
forherlige hans Navn, opfylder de saa paa denne Maade, 
at de fremviser nogle af de vigtigste Afsnit i Jesus Liv 
for alle, som vil se det. Kun Byens egne Folk, der tilhø
rer de gamle Slægter, deltager i Spillet. Kun ulastelige 
Personer maa være med; hvem, der har forset sig paa en 
nedværdigende Maade, faar ikke Lov at være med. Man 
skræmmer endog Børnene med Trusel om, at de ikke 
kommer med til Passionsspillet, dersom de ere uartige.

Det hele var af meget betagende Virkning, man glem
mer det aldrig. —

Paa Rejsen bort fra Oberammagau, kom vi udenom d^t 
mægtige høje Bjergparti, Kopfel, paa hvis øverste Spids er 
plantet et stort Kors, der ses viden om, højt oppe i Sky
erne som det er. Endvidere kom vi forbi det store, smuk
ke gamle Kloster „Eltal“, der ligger henrivende mellem 
de høje Alper og de uendelig dybe Kløfter. Ved Stationen 
Gamusch gik vi i Toget og tog over Mitterivald og Schar- 
nitz ved den østrigske Grænse, hvor vi kom ind i Tyrol, 
og var nu ca. 1000 Meter over Havet; her var koldt og 
den evige Sne ligger langt ned ad Bjergenes Sider. Dette 
gjør, at Synet af Bjergtoppen og Skyerne undertiden gaar 
i et, saa man ikke ved, hvad der er Jord og hvad der er 
Himmel. Nu gik det i strygende Fart ned ad Bjergene
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med Exprestoget, der fo’r igjennem over 20 Tunneler, før 
vi naaede Irmsbruck, der ligger ved Broen, som fører over 
Innfloden. Paa denne Strækning passerede vi en Mængde 
herlige Dale og prægtige Kløfter paa den ene Side af Ba
nen, medens der paa den anden var himmelhøje Bjerg
tinder. Det var en henrivende Tur. Men, hvor var det 
trist at se al den Fattigdom overalt i hele Østrig, som er 
fulgt efter den gruelige Verdenskrig. Pengene var i en 
frygtelig Tilstand. Man forlangte i Innsbruck 130,000 Kr. 
for et Værelse for een Nat og i Forhold dertil var Pri
serne paa alle Varer. Her var ingen Hejsende, medens her 
i Fjor var fuldt overalt. Og Mad kunde man ikke faa.

Da vi Aaret forud havde været i disse Omgivelser, saa 
rejste vi Dagen efter Vest paa gennem Inndalen og langs 
Innfloden i storslaaet, prægtig Natur med de himmelhøje 
Alper paa begge Sider. Da vi kom hen i det vestlige af 
Tyrol ved Stationen »St. Anthon am Arlberg«, var vi me
get højt oppe over Havet. Her var vi den 12te September, 
og da var Jorden hvid og man vadede i en V2 Alen Sne. 
Alle frøs af Kulde og det blev værre endnu, da vi naaede 
Vorarlberg, hvor vi var 1300 Meter over Havet. Her var 
der meget bart; kun Fyr og Gran og spæde Græs og Lav
arter. Men nu gik det rask ned ad de høje Bjerge og 
snart var vi ved Grænsestationen »Feldkirch«, hvor vi 
gjorde et lille Ophold, forinden vi fo’r ind i det lille skjøn- 
ne, men lavtliggende Fyrstendømme Lichtenstein. Ved 
Byen Schaan naaede vi Rhinfloden, der her skiller dette 
Lilleputland fra Schweiz. Vi fortsatte over Byen Buch til 
Sargans, hvor vi gjorde Ophold og besaa alt det skjønne 
i Byen og Omegnen. Særlig ejendommelig var et ældgam
melt Slot, hvor vi dog ikke kunde komme ind. Her i 
Schweiz saa vi atter Sølvpenge, hvilket vi ikke havde set 
paa hele Rejsen. Men alt var meget dyrt i dette Land og 
derfor skyndte vi os videre. Vi kjørte langs Rhinen til 
henimod Kjøbstaden Chur.

Vi kom igennem et rigtigt typisk, schweizisk Landskab, 
Græs- og atter Græsmarker, hvorpaa der stod en overvæl
dende Mængde Frugttræer, der bugnede af Frugt. Paa 
Bjergskraaningerne Fyr og Gran. Alle Bygningerne er de 
bekendte »Schweizer-Huse« med Beboelse i den ene Ende 
og Stald og Lade i den anden. Opad Bjergene ligger en 
utallig Mængde af gamle Klostre, Slotte og Ruiner, der 
oftest findes liggende paa de mest utilgængelige Steder, ja, 
undertiden er de byggede saa yderlig paa fremspringende 
Klippepartier, hvor det for Øjet synes umuligt for Menne-
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sker at komme til dem, endsige faa Bygningerne op
ført. — Ved Chur gik vi over i en elekrisk Bane, der førte 
os videre Syd paa til det navnkyndige St. Moritz, nær den 
italienske Grænse. Vi kom over „Davos Plath“, „Tiefen- 
kasten“ og „Sarmaden“, og den Elektriske gik ganske ud
mærket støt og roligt, stejlt op ad disse vældige Bjerge; 
dog maatte den flere Steder lave Ottetaller for at fordele 
Stigningen noget, ja, et enkelt Sted bemærkede jeg endog 
Sporene, vi kjørte paa, 3 Gange lige over hinanden, hvil
ket altsaa sker ved, at Banen løber rundt for at naa op.

Endelig naaede vi St. Moritz, der ligger 1800 Meter 
over Havet, og det var Snevejr deroppe. Bjergene omgiver 
Byen helt, der er en lille Kjøbstad med en forbløffende 
Mængde Hoteller, der er paa indtil 10 Etager og derover. 
Man forlangte 10 Franc for en Seng pr. Nat. Midt i Byen 
ligger en stor, herlig Bjergsø, der er meget stærkt benyttet 
om Vinteren til Skøjteløb, ligesom Bjergskraaningerne til 
Ski- og Rutschebane m. v. St. Moritz er jo nok som be- 
kjendt som Verdens-Sportsplads fra November til Maj. 
Her oppe i de høje Regioner lever alle Folk af Turister, 
som det vrimler af baade Sommer og Vinter. Kun en 
Maaned, Foraar og Efteraar er her stille, som da vi var 
her. Men det er rædsomt dyrt; ogsaa Jernbanefarten derop.

Fra St. Moritz tog vi med en anden Bane, der gik mod 
Øst over Zernes, og rask nedad mod Innflodens Udspring 
igennem et yderst fattigt Land. Men fra Zernez blev det 
bedre og bedre. I Schnls-Tarasp overnattede vi i et Hotel, 
der laa paa den sydlige Side af Alperne, og derfor var 
der Sol, Varme og Sommer, men ovre paa den nordlige 
Side ligger graa, kolde Skyer; og der er bidende koldt 
med Frost, indtil Solen naar op over Bjergtoppen og mild
ner paa Luften. Endnu, den 15de September, var man ikke 
begyndt paa Høsten i Schultz-Tarasp, men Rug og Byg 
var modnet, derimod er Hveden (Vaarhvede) og Havren 
græsgrøn. Byen er temmelig stor og har Masser af Hotel
ler paa indtil 5 å 6 Etager, men de var tomme, da vi var 
der. Her i Schultz-Tarasp standsede Jernbanen, Bjergene 
var for vilde saaledes, at ingen Ingeniør endnu har turdet 
give sig i Lag med at føre Banen videre. Vi maatte nu se 
at komme med en Bil, men det var meget vanskeligt og 
det var dyrt. Man maatte baade tigge og betale, ja, næsten 
slaas om at komme med, naar der endelig kom en Bil, 
der vilde kjøre ad de farlige, halsbrækkende, smalle Veje, 
som var huggede ud i Klipper og førte langs frygtelige, 
dybe Afgrunde og over hvilke høje, mørke og stejle Fjælde
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hang ud over Hovedet paa os, Det er det mærkeligste, 
det vildeste, ja, mest storslaaende Landskab, jeg endnu 
er kommen igennem. Vi var i det »yderste Tule« langt 
borte fra kultiverede Egne. Vi kjørte fra Kl. 8 Morgen til 
Kl. 7 Aften, før vi atter naaede en Jernbane. Mest øde og 
vild var det sydøstlige Hjørne af Schweiz, dér, hvor dette 
Land støder sammen med Italien og Østrigs Tyrol. Den 
farlige Vej, vi kjørte paa, var kun 5 Alen bred, med Vige
plads enkelte Steder, hvor Folk kunde mødes. Men vi 
mødte ingen Mennesker og ingen menneskelige Boliger 
saa vi; alt var øde, vildt og stille. Kun Vejen talte til os 
om, at her havde været Mennesker, der havde hugget en 
Passage til os i dette Øde og ellers uberørt af Mennesker.

Ved „Martinsbrucke“ fører Vejen over Innfloden og ind 
i Italien, men vi fulgte langs denne Flod og fortsatte ind 
i Tyrol. Her var Ophold med Told og Paseftersyn, og me
dens Bilføreren hvilede sig, gik jeg over for at se den lille 
reformerte Kirke. Den var yderst tarvelig, uden Alter og 
Døbefond, et yderst simpelt Træbord benyttedes til Alter 
og Daal), idet man satte et almindelig Fad med Vand paa 
dette Bord. Prædikestol og Bænke til ca. 50 Mennesker 
var af umalede Brædder; alt gammelt og forfaldent og 
uden nogen som helst Udskæring eller anden Kunst. Der 
var hverken Kor, Sakristi eller Vaabenhus, men derimod 
et pænt, slankt Taarn med Spir, der stod ved Siden af 
Kirken som de fleste andre Steder. Men de himmelhøje 
Alper klods op ad Kirken mindede om, at den kun var 
lille. Paa den lille Kirkegaard var enkelte pæne Monu
menter over Byens Afdøde, men der var hverken Gange 
eller Stier. Græs og Ukrudt groede vildt og frodigt over 
det hele som et eneste Vildnis.

Ved „Funslermunz" kjørte vi over Grænsen og noget 
efter naaede vi „Pfunds“, hvor vor Schweizer-Bil forlod 
os og vi fik kun med megen Besvær en Tyrolerbil. Sagen 
var, at Kromanden vilde tvinge de Rejsende til at over
natte hos ham, men da det blev fortalt os, at Stedet var 
højest usikkert for Liv og Gods at være paa, da mange 
vare udplyndrede og kastet i Afgrunden, saa var vi ikke 
videre slikne efter at bo der om Natten. Stedet var iøvrigt 
højst mærkeligt og fortjente nok at efterses grundigt, om 
vi blot havde turdet blive der. Her i Pfunds var der lige
som i Byerne i Jødeland kun een Brønd, hvor alle Folk 
hentede Vand og hvor alle Dyrene vandedes. Der var jo 
bar Klippe overalt, og derfor var det ikke saa lige en Sag 
at grave Brønd, som det er hos os. Man udhugger et Hul
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i Klippen og murer saa Grænsen op til ca. 1 Meter over 
Jorden og leder rindende Vand fra Bjærgene ind i Brøn
den, der saaledes altid er fuld af Vand og det overflødige 
løber bort af sig selv. Vi Siden af Brønden, dér hvor alle 
Køerne mødes fra hele Byen, havde man indrettet et ejen
dommeligt, men meget praktisk Apparat til at styre de 
nervøse Køer, medens Bytyren besørger sin Gjerning. 
Kvæghold er jo disse Egnes Hovednæring ved Siden af 
Turistlivet.

Endelig efter at havet bilet i 11 Timer og set meget 
vidunderligt, naaede vi mere kultiverede Egne ved Staten 
og Slottet „Landeck“ og vi var nu højst trængende til 
Hvile, men da der forlangtes 130,000 Kr. pr. Nat pr. Seng 
og man desuden ikke vilde vexle vore danske Penge, for
di der just var indløbet Telegram om Landmandsbankens 
Fallit, hvis Akkreditiv vi just rejste paa, saa blev vi ængste
lige, da vi ikke kunde vide, hvor langt hele den Misere 
kunde række. Hertil kom, at vore schweiziske Franc var 
ved at slippe op. Alt dette gjorde, at vi rejste videre til 
Byen Wørgl. Her havde man endnu bevaret Tilliden til 
den danske Mønt og vi fik en umaadelig Mængde Tusin
der af Kroner for vore danske Kroner. Om Morgenen gik 
vi ind i en katolsk Kirke for at overvære Andagten. Vi 
iagttog, hvorledes Folk af alle Stænder, Alder og Køn kom 
for at være med i Andagten. Vi saa, hvorledes man kys
sede Jomfru Maries Billede, tørrede Støvet af den kors
fæstede Jesus, gik derpaa skyndsomt hen til Vievandsbe
holderen, tog noget af Indholdet i en Flaske og forsvandt 
ud af Kirken dermed, antagelig for at anvende Vievandet 
til Helbredelse af Syge. Der er meget underligt ved alle de 
katolske Ceremonier, men ogsaa megen Alvor og megen 
Varme i deres Tro.

Paa Vejen mod Salsburg kom vi gennem mildere og 
frugtbare Landstrækninger. Vi gjorde Ophold i denne 
By og var oppe i det høje Tusind Aar gamle Fyrsteslot 
„Højensqlzburg“, der virker meget imponerende paa flere 
Maader, mest ved den vidunderlige Udsigt. Ogsaa den 
mærkelige fire Hundrede Aar gamle Kakkelovn, der vist 
ved Salg kunde hæve Østrigs Valuta betydeligt. Med me
gen Interesse besaa vi ogsaa de mange gamle, adelige og 
gejstlige Vaaben, ligesom de ældgamle Begravelser med 
deres Monumenter i og ved Klosteret ved Siden af nok 
er værd at dvæle en Stund ved. Men det gik her, som 
saa mange andre Steder; vi havde ikke Tid nok til i Bo 
at fordybe os i den overvældende Mængde af Herligheder,



220

som de virkelig fortjener. Vi maa skynde os afsted for at 
naa over den bayerske Grænse før Aften. Ved Paseftersyn 
fik vi Besked om at melde os til Poliliet før 24 Timer 
var gaaet. Da vi kom til Traunstein var det Nat og vi 
saa ingen Politi, og lige saa lidt om Morgenen, da vi rej
ste videre.

Turen gik nu over München, Augsburg og Donauvørch, 
hvor vi kørte over Floden Donau, der løb vildt over sine 
Breder, saa der var mægtige Oversvømmelser i Omegnen. 
Vi kjørte videre frem forbi Plunfeld og Roth til Nürnberg, 
en stor og god Forretningsby med 370,0(M) Indbyggere 
og mærkelig ved sine ældgamle Bymure og Vagttaarne, 
Fyrstebolig m. v., der alt er bevaret i udmærket Stand 
som fra ældste Tider. Hele Byen bærer et ejendommeligt 
og sjældent gammelt Præg. Jeg var inde i den prægtige 
Lorentz-Kirke, der helt igjennem er opført af Kvadersten, 
ligesom Bymuren, og har smukke, gamle Billedhugger
arbejder i Granit. Men vi maatte atter haste afsted nord 
paa. Ved Barnberg kunde vi skimte det skønne Frcinchiske 
Schweiz i det fjerne. Da vi naaede Lichtenfels var vi ude 
af Bayern, uden at have mærket noget til Pas- eller 
Politieftersyn, saa vi slap med Skrækken.

Vi gled nu ind i det skjønne Tilringen og var snart i 
Coburg. Her var vi paa en kostbar Biltur for at se alle 
Mærkværdighederne, bl. a. det hertugelige Regeringspalæ 
og det umaadelig højtbeliggende Slot og Fæstning, Coburg, 
hvorfra der er et enestaaende Panorama at skue ud over. 
Det er et mægtigt Bygningskomplex, og man undres over, 
hvordan man i gamle Dage har kunnet slæbe alle de 
mange Bygningsmaterialer saa højt op og udført Arbejdet 
saa solidt, at det endnu den Dag i Dag vidner om den 
Kunst og Samvittighedsfuldhed, hvormed det er udført.

Vi havde ogsaa Lyst til at se Meiningen og stoppe op 
der; det er jo en lille Fyrsteby, som iøvrigt rummer man
ge Seværdigheder og var særdeles billig at bo og handle 
i, tillige en renlig og pæn By med mange palælignende 
Bygninger; desuden de fyrstelige Slotte og Ruiner og Slot
tet „Landsberg“, der ligger smukt lidt uden for Byen og 
nu ejes af en Amerikaner. Paa det pæne Hotel, vi boede, 
tog man kun 70 Mark (= 25 Øre) for et godt Værelse, 
Middag med 3 Retter god Mad + ^2 Fl. Vin kostede 50 
Øre i danske Penge. Kaffe med Sukker og Fløde + 2 Ka
ger ialt 10 Øre. Det maa da siges at være billigt, og da 
jeg derfor syntes at have Raad til hos en Frisør at lade »Fa
caden pudse op«, tog han — uagtet Saxen skar udmærket
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— kun 5 Øre for det Arbejde. Hertil kom, at Jernbane
kørselen er mærkelig billig. Man kjører et Stykke Vej saa 
langt som fra Odense til Kjøbenhavn for 25 Øre paa 3die 
Klasse; saaledes har man sine Vanskeligheder med at 
slippe af med mange Penge.

Fra Meiningen rejste vi nedover Suhl, Grafenrode og 
Arnstadt til Erfurt og kom saaledes lige gjennem Hjærtet 
af Landskabet Thüringen og Thiiringerivald, der er et 
meget smukt og bakkerigt Landskab, men egentlige Bjer
ge vil man ikke rigtig kalde Højderne. Vi tog videre over 
Sangerhausen, Blankenheim og Güsten. Hele denne Egn 
var temmelig flad med særdeles gode Jorder, hvor der 
dyrkedes en Mængde Roefrø, Sukkerroer og Kartofler. 
Ved Heldrungen var et enkelt Højdedrag i de ellers saa 
flade Omgivelser, og her saas flere Ruiner af gamle Borge 
og enkelte Klostre. Ved Monsfeld, Hetstedt og Stadsfurl- 
Leopoldhall var en Mængde meget betydelige Fabriker 
og lige før Magdeburg passerede vi en Del af Krupps 
Kæmpefabriker for Tilvirkning af Kanoner og Lokomotiver. 
Selve Magdeburg er en stor og pæn Bv, der gennemstrøm
mes af Elben, paa hvilken der her er meget Liv. Jeg talte 
over 20 Dampskibe alene i Byens Havn. Rejsen fortsattes 
derfra gennem Provinsen Brandenburg og Byen af samme 
Navn. Det er en meget flad, mager og sandet Eng, med 
store Fyreskove og vældige PZngstrækninger, men kun me
get lidt og meget mager Agerjord. Vi kom forbi flere store 
Søer, før vi naaede Potsdam. Denne By bærer endnu Præg 
af sin tidligere Værdighed som Kejser- og Residensstad, 
bl. a. boede endnu den Gang tre af Kejserens Sønner med 
Familier dér, som private. Foruden Stadsslottet ligger lige 
op til Ryen det bekendte gamle Slot „Sanssouci“, der hu
ser en Mængde Sjældenheder fra Kong Frederik den Sto
res Tid. Navnlig Parken med sine mange Kunstværker i 
Marmor er prægtig og minder i nogen Maade om vort 
Fredensborg.

Mest bemærkelsesværdig er dog det „Nye Palæ“, (der 
ligger ved Siden af Sanssouci), hvor Kejseren boede til 
sin Flugt. Prægtig er „Marmorsalen“, men aldeles over
vældet bliver man dog ved Synet af „Muslingesalen“. Den 
er vidunderlig og alene Rejsen værd. Fra Potsdam til 
Berlin er 3’/-2 Mil og Jernbanebilletten dertil kostede 6 
Mark = 2 Øre i danske Penge. Det kneb med at faa 
Logi i Berlin. Det lykkedes dog, men det var dyrt og tar
veligt. Overfor Udlændinge forhøjer man Priserne fra een 
til tre Gange dobbelt. Alt saa bedre ud i Berlin end Aaret
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forud, men der var en Mængde elendige og forhutlede 
Invalider, som stod eller laa langs Gaderne og tiggede af 
de forbifarende. Paa forskjellig Maade mærker man endnu 
Tyskernes Storhedsvanvid, bl. a. talte jeg med en Drosche
kusk, der erklærede begejstret, at »dersom blot Bismarck 
havde staaet ved Roret, havde Krigen faaet en anden En
de«. Hvilket vist er rigtigt nok.

Her i Danmark taler vi ofte om de mange tyske Navne, 
vi har, men til Gengæld vil man i Berlin finde endnu 
tiere danske, navnlig er der en forbavsende Mængde, der 
ender paa — sen, der jo er af dansk eller nordisk Op
rindelse.

Efter et Par Dages Ophold i den tyske Hovedstad, tog 
vi Nord paa over Neustrelitz og Giistron til Rostock. Det 
er en By paa Størrelse som Aarhus, en udmærket Forret- 
ningsby; alt var yderst billig og Behandlingen overmaade 
nobel i alle Maader. Her var et pænt Mindesmærke for 
den — ogsaa i Danmark — bekjendte Forfatter Fritz Reu
ter. I Rostock oplevede vi en kedelig Fejltagelse, idet vi 
kom i et forkert Tog. Det var første Gang, jeg spurgte 
om hvilket Tog, vi skulde med, hvilket jeg ellers altid 
selv havde undersøgt. Hotelkarlen, der fulgte os, viser os 
ind i Slettinertoget istedetfor Toget til Warnemünde, idet 
han sagde: »Auf Wiedersehen«. Vi opdagede først Fejltagel
sen efter at FLxprestoget var sat i Gang, idet vi bemærke
de, at alle Passagererne talte svensk, hvilket undrede os; 
men nu var der intet andet at gjøre end blive i Toget til 
den første Station, hvor det standsede, og det var i Reb- 
nitz, en lille By paa 5000 Indbyggere, der ligger ved en 
Fjord af Østersøen, nær Rügen. Her tik vi mere Tid end 
ønskeligt til at se det lidet, her var at se. Mærkeligt nok 
opdagede vi, at der her boede usædvanlig mange danske, 
der dels ejede og dels ledede store Virksomheder, ligesom 
her var mange danske Arbejdere.

Bebnitz var iøvrigt den første tyske Kjøbstad, jeg har 
set, hvor saavel Gaderne som Fortov overalt var overgroet 
med Græs og Ukrudt, hvilket plejer her hjemme at ud
lægges som et daarligt Varsel. Endelig over Middag gaar 
der et Tog, som førte os tilbage til Rostock, hvortil vi 
kom hen paa FLftermiddagen. Paa Stationen stod Hotel
karlen med et bredt Smil paa Læben og tog imod os med 
den sædvanlige Hilsen: »Auf Wiedersehen!« Dersom ikke 
jeg selv kunde se det komiske i hele Situationen, havde 
jeg mest Lyst til at give ham »et Par paa Kassen«. Men 
vi søgte nu hurtigt at komme over i Toget til Warnemiin-
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de, som vi kort Tid efter naaede. Her i denne lille By 
paa næppe 5000 Mennesker findes en Mængde Hoteller, af 
hvilke de fleste stod tomme, saa vi havde let ved at finde 
Logi. Om Morgenen, den 25de September, tog vi Plads i 
den første Færge til Gedser, efter at vi havde gennemgaaet 
Skærsilden hos Toldvæsenet. Min Hustru slap nogenlunde 
helskindet derfra, selv om de tildels bogstaveligt klædte 
hende af i den Tro, at hendes noget fyldige Korpus var 
foraarsaget af toldpligtige Varer, men da de opdagede, at 
det hele var »naturligt«, slap hun med Skrækken. Det gik 
knapt saa godt for mig, idet de ikke alene vilde vide, hvor 
mange Penge, jeg havde paa mig, men ogsaa se og gen- 
nemrode alt mit Rejsegods, blandt hvilket de fandt et 
dejligt nyt Haand-Atlas over Verden, som jeg dog kun 
havde givet 5 Kr. for, men som her hjemme kostede 125 
Kr. Dette Atlas tog Toldvæsenet.

Jeg fik det dog 14 Dage efter, idet en Dame, jeg traf 
paa Rejsen, og som bedre forstod at klare en saadan Ting 
over Grænsen, nok saa triumferende kom med Atlas’et en 
skønne Dag. Det krasse Pas- og Toldeftersyn forsinkede 
Færgen i tre Timer, saa vi havde god Tid til at iagttage 
de mange grinagtige og mere eller mindre kriminelle Op
trin ved hele den Parade. Folk snød paa alle mulige 
Maader; stundom ret aabenlyst, man generede sig ikke, 
men baade en og anden kom galt afsted ved Forsøget. 
Den sidste Dame, der kom ombord, maatte bede sin Mand 
om adskillige Hundreder af Kroner til Betaling af Mulkt, 
fordi hun havde benægtet at have toldpligtige Varer paa 
sig. Da hun saa blev undersøgt, havde hun rigget adskil
lige Duge og Dvnevaar m. v. sammen til Skørter, som de 
pillede af hende og beholdt, og dersom Manden ikke hav
de kunnet betale Bøden, havde Politiet ogsaa beholdt Da
men. Andre tre Damer, omkring de 70 Aar, fortalte i stor 
Harme, hvorledes det var gaaet dem paa lignende Maade, 
— og den ungdommelige Figur disse efter denne Medfart 
fremtraadte i, kunde dog ikke opveje Ærgrelsen over Tabet 
af deres Korpus. I det hele var »Historierne« om »Told
sager« Legio. Dagen efter var vi glade for at naa vort 
kjære Hjem paa Baagegaard, hvor alt, Gud ske Lov og 
Tak, stod godt til, og vi var lykkelige for atter at være i 
vore Børns Kreds igen, ligesom vi var tilfreds med, hvad 
vi havde set og hørt paa den lange Rejse.

Vi havde nu faaet en saadan Smag paa Rejselivet, at vi 
strax efter lagde Planer til en ny Rejse ad Aare. Men vi 
fik andet at tænke paa. Snart efter blev min Hustru me-
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get syg af Gigtfeber, som tog lang Tid, før den vilde forsvin
de. Hun kom dog op og var nogenlunde restaureret, men 
saa fik hun Tilbagefald anden Gang, og dette varede me
get Isenge og endte med, at Sygdommen satte sig fast i 
alle Ledene og ganske særligt i Knæerne, saaledes at hun 
kun vanskeligt og med store Smerter kunde gaa. Men Be
sværlighederne fortog sig dog noget, saaledes at hun endnu 
i Efteraaret 1924 kunde følge mig paa en lille Tur rundt 
i Jylland. Sagen var, at jeg nødvendig skulde foretage 
nogle Undersøgelser paa Landsarkivet i Viborg til Brug 
ved min Beskrivelse af »Slægten Thurah«, som jeg da ar
bejdede paa. Og da min Hustru nødig vilde være ene 
hjemme, medens jeg var paa Bejse, saa tog hun med, og 
det gik rigtig godt. Vi rejste i September; tog først til 
Fanø og derfra til Thyborøn og over Kanalen til Krik, Ve
stervig, Hurup, Oddesund og Viborg. Videre ned over Grind
sted, Ribe, Tønder til Sønderborg og Dybbøl. For saa at 
rejse hjem over Mominark, Faaborg og Odense. Dette er 
den sidste længere Udflugt, vi har været paa; thi min 
Hustru blev efterhaanden saa medtaget af Gigtsmærter, at 
hun kun kunde bevæge sig meget lidt og altid kun ved 
Krykker.

Historisk Samfund.
Kort efter Aarhundredskiftet blev det forsøgt her i Oden

se to Gange med Aars Mellemrum at skifte et »Historisk 
Samfund« for Odense Amt, men det vilde ikke lykkes, 
skjønt der nu var saadanne »Samfund« i alle de andre 
Amter. Jeg havde dog ikke været med til nogle af disse 
Forsøg; men saa i 1912 saa jeg en Opfordring i Bladene 
til at komme til et Møde i Odense for at gjøre et nyt 
Forsøg, og jeg tog derud. Det saa imidlertid ikke meget 
lovende ud, idet der medindbefattet Indbyderne kun var 
mødt 13 Mand ialt. Der blev talt længe, baade frem og 
tilbage om Sagen, men det endte dog med, at vi blev 
enige om at vilde forsøge endnu en Gang og var modige 
nok til at stifte Foreningen. Den fik Navnet: »Historisk 
Samfund for Odense og Assens Amter« og vi betalte hver 
2 Kr. ind i Kassen, hvor der nu var 26 Kr. Leje af 
Lokale og Avertissementer i Bladene, eller med andre Ord, 
vi begyndte med en ret betydelig Gjæld og uden andre 
Medlemmer end Bestyrelsen, i hvilken vi meldte os selv 
ind alle 13. Altsaa en lille Hær uden Menige, men med
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mange Generaler, og dog vedtog vi at udgive og udsende 
en Aarbog.

Det ses heraf, at vi 13 Mand ikke manglede Mod, og 
det viste sig, at det gamle Ord om at »Lykken følger den 
kække« ogsaa slog til her; thi Foreningen voxede med 
forunderlig Kraft. Der blev ved at strømme Medlemmer 
til vort Samfund endog saaledes, at vi en Tid var naaet 
op til 1300, men saa gik det noget tilbage, men vi staar 
dog som et af de største af Amtssamfundene endnu. Sam
me Dag, Foreningen blev startet, blev jeg valgt til For
mand og er stadig bleven genvalgt som saadan i de 22 
Aar, der nu er hengaaet siden; og jeg bar haft megen 
Glæde af at arbejde med den Sag igjennem Aarene. Alt 
er gaaet mærkværdig roligt og fordrageligt hele Tiden.

I Begyndelsen, da vi var saa faa, var der ingen, som 
bemærkede os, men efterhaanden senere, som vi blev flere 
og flere, skænkede man os mere og mere Opmærksomhed. 
Arbejdet med Udsendelsen af Aarbøgerne har stedse væ
ret Hovedsagen for os, og gennem mange Aar tog dette 
alle vore Penge endog saaledes, at vi ofte var i Gæld, me
dens baade Bestyrelse og Forfattere arbejdede gratis og vi 
betalte selv Rejserne, — hvad vi gør endnu. Vi var kom
men op til at betale over 3000 Kr. for Aarbogen, men saa 
fik jeg opspu rgt et Trykkeri i Flensborg, nemlig Neue Flens- 
burg Zeilungs Trykkeri, som vilde trykke Aarbogen for 
under 300 Kr. Dette Tilbud tog vi imod og blev ved dette 
Trykkeri i tre Aar; saa blev det efterhaanden noget dyrere. 
Men vi fik nu Penge i Kassen og har ikke set Bunden 
siden. Imidlertid saa Bogtrykkerne her hjemme jo ikke 
med milde Øjne paa dette Træk, men da det jo var et 
dansk Trykkeri og det var billigt, havde man derfor ondt 
ved at finde brugelige Angrebsvaaben, men man mærkede 
den gode Villie til at maale os Skæppen fuld.

Som Formand for Historisk Samfund har jeg haft Lej
lighed til at komme ind i mange Forhold. Bl. a. fik jeg 
en Dag Brev fra en Directeur H. H. Schou i Kjøbenhavn, 
der bad mig — som Formand — om at hjælpe ham med 
at finde ud af, hvor den Sabel og de Sporer, som for ca. 
300 Aar siden var bleven ophængt i Skydebjerg Kirke til 
Minde for hans Stamfader, en Løjtnant Cabusse. var ble
ven af; thi nu var disse Ting forsvunden fra Kirken. Jeg 
ringede bl. a. Gaardejer Jørgen Lunde i Skydebjerg op i 
Telefonen og bad ham undersøge Sagen. Før Aften var 
Sagen oplyst; thi den gamle Graver oplyste, at Kirketiende 
Ejeren, Kammerherre Cederfeld de Simonsen paa Erholm
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havde taget Sabel og Sporer hjem til sig. Jeg skrev saa 
til Stamhusbesidderen og forespurgte, om dette forholdt 
sig saaledes, og i bekræftende Tilfælde spurgte jeg om 
han var villig til at bringe Sagerne tilbage til Kirken i 
deres oprindelige Plads.

Hr. Cederfeld de Simonsen svarede med paa et aabent 
Brevkort at bede mig om at komme til Elholm, da han 
ønskede at tale med mig. Skjønt jeg følte, at han var lige 
saa nær til at komme til mig, som jeg til ham, saa tog 
jeg dog til Erholm. Jeg blev pænt modtagen og forevist 
alt seværdigt paa Slottet samt beværtet paa det bedste.

Men Sabel og Sporer saa jeg ikke. Kammerherren, der 
er Kommandeur af Dannebrog, lod mig forstaa, at han 
mente, han havde Ret til som Kirketiende-Ejer at tilegne 
sig Sablen og mente, at den var bedre bevaret hos ham 
end i Kirken. Denne Udtalelse stødte mig, thi Jørgen 
Lunde havde fortalt mig, at han ofte som Dreng havde 
haft fat i Sablen og beundret den, og skjønt Drengene 
saaledes ofte havde fingeret med Sablen, saa var den dog 
bevaret Aarhundrede igennem i Kirken. Medens Sablen 
nu, som Hr. Cederfeld de Simonsen meddelte mig, var 
bleven borte for ham og han vidste ikke, hvor den var 
bleven af. Jeg blev i høj Grad forbavset over den Med
delelse, især da han lige havde udtalt, at han mente, Sab
len var bedre forvaret hos ham end i Kirken.

Jeg forebragte nu Sagen i et Bestyrelsesmøde, hvor vi 
enedes om at henvise Hr. Schou til at søge Kirkeministe
riet, der den Gang beklædtes af Hr. Appel. Han lod Sagen 
passere gennem Biskop, Provst, Prøst og Menighedsraad 
og samme Vej tilbage igen med lange Skrivelser fra hvert 
Sted. Da Kammerherren var Formand for Gelsled-Iiørup 
Menighedsraad, havde han selv beskrevet Sagen i samme 
Vendinger, som han havde anvendt overfor mig. Jeg fik 
senere hele Sagen med alle Breve tilsendt for at kunne 
beundre de mange Skrivelser, men jeg maatte forundre 
mig mest over Ministeriets Skrivelse og Svar til Hr. Schou, 
der gik ud paa: »at, da Sagen nu var oplyst og klarlagt, 
betragtede man det hele som afsluttet uden at der blev 
foretaget mere med Sagen. Directeur Schou var selvfølge
lig ikke tilfreds, og skjønt han kunde have gaaet til Poli
tiet, da det forefaldne jo drejede sig om »Kirkeran«, saa 
lod han dog Sagen falde.

De fyenske Aviser har gentagende Gange indeholdt flere 
lange Artikler om en »hollandsk Arvesag«, hvis Grundlag 
skulde være en dansk, eller dog en Mand, der mentes at
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Historisk Samfund paa Krergerup.

være født ijdet »danske Monarki«, som hed Johan Conrad 
Brandt, der døde i Holland 1791 og efterlod sig en mæg
tig Arv paa 70 Millioner Gylden, som man mente hans 
Slægtninge her i Landet var berettiget til at komme i Be
siddelse af. Under Avisskriveriet om denne Sag var jeg 
netop paa Besøg paa Mariendal ved Assens hos Proprie
tair M. Brandl. Om Aftenen fulgte Hr. Brandt mig til As
sens til Toget, hvilket gav Anledning til, at nogle Blad- 
mænd, som havde set os sammen, næste Dag i Aviserne 
indblandede mig i hele den Brandt’ske Arvesag, idet man 
gik ud fra, at jeg som Formand for Historisk Samfund 
selvfølgelig havde været paa Mariendal for at aftale Arve- 
spørgsmaalet med Hr. Brandt.

Dette Avisskriveri gav Anledning til, at jeg fik en over
vældende Mængde Breve og Forespørgsler fra Mennesker, 
som troede sig at være i Slægt med den i Holland afdøde 
Johan Conrad Brandt. Der blev lagt mig et saa overvæl
dende Pres paa om hele den Arvesag, at jeg blev nødt til 
at arbejde med i det ophvirvlede Virvar. Der kom daglig 
en Mængde Mennesker for at tale med mig om Sagen og 
jeg fik en kolossal Masse Breve. Op til en Snes Stykker om 
Dagen. Men ikke een af de mange Hundrede »Arvinger« 
kunde blot i mindste Maade belægge deres Paastand om
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Historisk Samfunds Udflugt til Nyerup l.Juni 1927, da Mindesmærketover 
Professor Nyerup blev afsløret. Formanden VF. Hjort; taler ved Stenen og 

foretager Afsløringen.

Slægtskab med den rige Hollænder med det mindste Be
vis. Alt, hvad de enkelte kom med, var udelukkende løs 
Tale og Formodninger. Mine egne Undersøgelser bekræf
tede vel om Joban Conrad Brandts Existens til sin Død 
1791 og om lians to tidlig døde Sønner, en Sønnedatter 
og dennes eneste Datter, der døde som Barn 1792. Men 
Undersøgelserne gav aldeles ingen Holdepunkter, der kun
de føre til Slægtsforbindelser i Danmark. Udenrigsministe
riet, som jeg besøgte to Gange om Sagen, lovede al mulig 
Støtte blot et Holdepunkt kunde tilvejebringes. Men et 
saadant viste sig umuligt at finde. Retten til det store 
Millionbeløb var selvfølgelig præskriberet, gaaet tabt, i de 
forløbne 130 Aar, men dersom de rette Arvinger kunde 
findes, mente Ministeriet, at der saa alligevel vilde være 
et Grundlag for en Forhandling, som den hollandske Re
gering vanskelig kunde afvise. Kun Arbejdet og Glæden 
derved blev mit Udbytte af denne Sag.

Som Formand for Historisk Samfund bar jeg gjennem 
de mange Aar haft megen Glæde og Tilfredsstillelse paa 
flere Maader, blandt andet ved at være med til at rejse 
liere Mindesten for bekjendte og gode Mænd; saaledes i 
1918, da vi rejste en prægtig Mindesten for Vedel Simon-
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Historisk Samfund paa Frederiksgave.

sen ved Elvedgaard. I 1923 var jeg med til at rejse en 
lignende pæn Mindesten ved Skræppenborg i Brylle Sogn 
for Peder Larsen Skræppenborg, der i mange Aar boe
de der.

I 1924 rejste vi en meget stor Mindesten for de to be- 
kjendte Bønder, der førte den bekjendte Sag for de 30 
Bønder i Vissenbjerg mod Begeringen under Cbr. VII, 
nemlig Dines Hansen i Åndebølle og Niels Christensen i 
Skalbjerg. Stenen staar tæt op til Landevejen ved Kroen 
og Kirken midt i Sognet. I 1926 talte jeg sammen med 
Konsejlsprøsident Klaus Berntsen ved Afsløringen af en 
Mindesten i B regnør paa llindsholm for Lægprædikanten 
Christen Madsen Bregnør.

Og i 1927 afslørede jeg Mindesmærket i Ny er up for Pro
fessor Rasmus Christensen Xyerup, der var født i den 
Gaard, hvorved Mindet nu findes.

Jeg forestod ogsaa Arbejdet for Hejsningen af det præg
tige Mindesmærke i Balslev for Præstesiægten Balslev og 
dens enkelte Medlemmer, der alt er meget smukt og ejen
dommeligt og skjønt beliggende ved Korsvejen midt i 
Byen.

Ligeledes kom jeg i 1930 ind i et Udvalg, der arbejdede 
for at rejse et Mindesmærke paa Øxnebjerg for det heldige
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Slag 1535, da Chr. III kom til Magten og banede Vejen 
for Reformationen. Mindesmærket skal imidlertid ikke 
være færdig før paa 400 Aarsdagen 1935.

Og paa 400 Aarsdagen, Ilte Juni 1935, for det store og 
afgjørende Slag paa Øxnebjerg, hvor 10,000 Mand deltog 
og som blev ledet af min Hustrus Slægtning Johan Rant- 
zau, blev en mægtig stor Sten afsløret som Minde om 
dette for Danmark saa betydelige Slag, deltog jeg ogsaa; 
baade ved at tilrettelægge Sagen og var med paa Afslø
ringsdagen.

Jeg var ogsaa Formand for en Komité, der arbejdede 
for at rejse et Mindesmærke for Digteren, Præsten Chri
stian Richardt i Ørsted, hvor han var Præst fra 1876 til 
1886. Dette Minde bliver ogsaa færdig i Foraaret 1933, da 
jeg afslørede det.

Paa 400 Aarsdagen for Kampene i Faverskov i Kerte 
Sogn var jeg som Komitémedlem med til at afsløre en 
Mindesten dér den 23de September 1934.

Jeg har i Reglen forestaaet Arbejdet ved alle disse Mindes
mærkers Rejsning og paa den Maade skaffet mange Med
lemmer til Historisk Samfund, ligesom jeg i min Egen
skab af Formand for dette bar haft let ved at skaffe de 
nødvendige Midler til Veje til Minderne.

I Marts 1934 nedlagde jeg Formandspladsen og blev en
stemmigt valgt til Æresmedlem i Historisk Samfund.

Lidt om min Interesse for gamle Mønter.
Saa langt tilbage i Tiden som jeg kan huske, har jeg 

samlet paa gamle Mønter, særlig har de danske haft min 
Interesse. De faa Stykker, jeg fandt som Rarn, eller fik af 
min Fader eller andre, var ikke meget, men jeg passede 
paa dem alle, saaledes at det efterhaanden dog blev til 
noget. Da jeg saa blev Soldat og kom til at ligge i Kjøben- 
bavn, hvor min Faster boede, fik jeg Lejlighed til flere 
Gange om Ugen at besøge hende. ()g da hun opdagede, 
at jeg havde Interesse for alle gamle Sager og særlig, hvad 
der har tilhørt Familien, saa forærede hun mig sin Fa
ders (min Bedstefaders) lille, men gode Samling af gamle 
danske Mønter. Det var en usædvanlig fin Samling, om 
ikke stor. Der var en forholdsvis stor Del af Samlingen, 
der var aldeles nitide, idet Bedstefader, som Kasserer i 
Cancelliet, fik alle Landets Penge igjennem sin Haand, 
bogstaveligt talt, og han havde da god Lejlighed til at



F. Hjort i sit Værelse ved Arbejdet med at undersøge de gamle Mønter.
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Bestyrelsen tor Numismatisk Forening for Fyens Stift. Siddende fra ven
stre: Formanden F. Hjort, Baagegaard, Næstformand og Kasserer, Sag
fører A. Ernst, Odense, cand. pharm. Brandt, Faaborg, Proprietair Ja
cobsen, Vosemose. Og staaende bag ved: Restaurateur Due Nielsen, Kjer- 
teminde, Particulier /?. Skovgaard, Ravnebjerg, og Bankkasserer Suhr, 

Odense.

bytte sine slidte Mønter med de nyslaaede. Jeg hu
sker endnu tydeligt min Faders Fortælling om, hvorledes 
han som lille Dreng fulgte med sin Fader og en Karl, der 
paa en Trækvogn kjørte Statens Penge fra Cancelliet til 
Posthuset for at fordeles ud over Landet. Under disse 
Kjøreture skete det undertiden, at Manden væltede med 
Trækvognen, saa alle Specierne trillede ud i Rendestenen 
og alle Gadedrengene kom for at hjælpe ham med at 
samle de dejlige Mønter sammen igen.

I den Del af min Samling, som stammer fra min Bed
stefader, var ret mange sjældne Stykker, blandt andet vil 
jeg nævne Chr. VII Piasier fra 1771, Albertdaleren fra 1781 
og Dakalen fra 1802 m. v. Det er en Selvfølge, at dette 
gav mig »Blod paa Tanden«, men da jeg snart derefter 
blev forlovet og gift samt fik egen I£jendom og Hjem, saa 
fik jeg andet at tænke paa. Derfor blev min Samling ikke 
videre forøget før efter, at jeg i 1914 blev Medlem af 
»Dansk Numismatisk Forening«, i hvis Møder og Sammen
komster, jeg med stor Interesse har deltaget i de forløbne
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En Prøve af min Møntsamling.



î>34

Aar. Endvidere er min Forstaaelse og Iver forøget, efter at 
jeg i Aar 1930 var med til at stifte »den fynske Møntsam
lerforening«, som siden har haft sit Samlingssted i Odense 
paa det nye Missionshotel. Jeg blev strax valgt til For
mand i Foreningen, som jeg satte meget Pris paa, og der 
meldte sig strax op imod ca. 50 Medlemmer og senere 
kom flere til, men det er langt fra alle Møntsamlere, der 
endnu er med; idet jeg kjender betydeligt over 100 Sam
linger her paa Fyn. Vistnok de fleste af disse stammer 
fra den bekjendte gamle, ja, ældste Samling her paa Fyn, 
nemlig Yosemose, som jeg flere Gange har skrevet om. 
Den stammer fra Svenskekrigen 1659.

Jeg har indskrænket mig til at begrænse min Samling 
til Tiden fra Kong Chr. I lWt til Nutiden, og i de danske 
indbefattet — foruden Norge og Sønderjylland tillige Vest
indien, Island og Grønland; dog ikke Papirpenge, om end 
jeg har enkelte spredte Exemplarer, ogsaa af forskjellige 
udenlandske Mønter, samt danske og udenlandske Medailler. 
Min Samling omfatter saavel Guld, som Sølu og Kobber m. v.

Da en bekjendt Møntsamler, Johannes Nielsen i Otterup, 
i 1930 ønskede at afhænde sin Samling, fik jeg Lov til 
forud at afkjøbe de Exemplarer, som jeg ønskede. Ligeledes 
kjøbte jeg Johannes Rasmussens Samling i Tørresø, hvil
ken Samling han havde arvet efter sin Morbroder, Uni
versitets Forvalter, Petersen. Denne Samling bestod ude
lukkende af ene Sjældenheder. Heraf udpillede jeg nu dem, 
jeg savnede, og solgte Resten.

Her et Aftryk af forskjellige gamle Mønter fra Chr. III 
til Chr. IX, nemlig følgende:
No. 1, Chr. III 2 Mark fra 1536. No. 20, Chr. V Dukat 1682.

» 2, » » Joachimdaler 1547. » 21, » » Dobb. Dukat 1687.
» 3, » » 1 Mark 1555. » 22, » » Specie u. A.
» 4, Fr. II Mark 1564. » 23, » » 4 Skill. Nødmøntu. A.
» 5, » Specie 1572. X 24, » » Dukat u. A.
» 6, Chr. IV 4 Solidi 1604. X ?5, » » » u. A.
» 7, » » 6 Daler 1604. » 26, Fr. IV 8 Skilling 1714.
» 8, » » Wulfenbiittel Specie X 27, » » Va Dukat u. A.

1627. X 28, Chr. VI 4 Mark 1736.
» 9, Vs Specie 1629. X 29, » » 2 Skilling V 1740.
» 10, V2 do. 1645. X 30, Fr. V Dukat 1746.
» IC Fr. III Bremer Specie 1641. X 31, » » Kronnings do. 1747.
» 12, » » 8 Skilling 1648. » 32, » » Dukat 1758.
» 13, » » ll2 Specie 1650. » 33, » » Specie 1764.
X 14, » » Krone ,l/2 1659. » 34, » » Christiansd’or 1775.
» 15, » » Specie 1661. » 35, » » Albertdaler 1781.
» 16, » » 3 Guld Mark 1665. » 36, » » Rejsedaler 1788.
X 17, » » Krone 1665. » 37, Fr. VII 2 Frederiksd’or 1857.
» 18, Chr. V Specie 1671. » 38, Chr. IX 50 Francs 1904.
» 19, » » Dobb. Dukat 1682.



235

Nogle „Øjebliksbilleder fra Byen“.

F. Hjort paa Høstarbejde 1931 med Søn og Børnebørn.

Nu, da jeg har boet her i nærved 45 Aar, kjender jeg 
selvfølgelig de fleste Mennesker her i Omegnen og alle 
kjender mig under Navnet „den gamle Hjort“. Dette har 
tilfølge, at jeg faar Besøg af mange Mennesker, ikke alene 
„mellem Aar og Dag“, som man siger, men næsten hver 
Dag for at spørge mig til Raads i vanskelige Spørgsmaal; 
især naar det gjalt „Handel og Vandel“ eller juridiske 
Spørgsmaal og Laanesager m. v., ikke fordi jeg har videre 
juridisk Indsigt end de fleste andre, men igjennem de 
mange Aar har jeg haft med saa mange forskjellige Sager 
at gjøre, at jeg derved har erhvervet mig en Del Erfarin
ger — og saa er jeg saa rar billig at konsultere, da jeg 
aldrig har modtaget anden Betaling end Glæden, jeg har 
haft ved at hjælpe mine Medmennesker, og den nyder 
jeg endnu.

Jeg plejer hver Morgen at afhente den Mælk paa Gaar- 
den, vi bruger. Da jeg en Dag er paa Vej derned og gaar 
i mine egne Tanker opdager jeg, at en lille 4 å 5 Aar 
gammel Dreng arbejder sig nærmere og nærmere hen til 
mig og følger mig Skridt for Skridt, kiggende mig lige 
ind i Ansigtet uden at sige noget; indtil Drengen stille 
putter sin lille Ilaand ind i min og siger saa: „Er det 
dig, der er „den gamle Hjort?“, hvilket jeg selvfølgelig be
svarede bekræftende samtidig med, at Spørgsmaalet gik
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mig dybt ned i Hjærtet, hvor det vil blive til min sidste 
Stund.

Paa mine mange Vandringer rundt om i den snart 
store By, møder jeg mange Mennesker, ister mange Børn, 
og navnlig de smaa Piger paa 5 å G Aar, af hvilke mange 
hilser mig ved med et lille „Kniks“ pænt at „neje“ for 
mig. Dette glæder mig saa meget mere, som det siger 
mig, at Børnene i deres Hjem har hørt mig pænt omtalt 
af deres Forældre.

I HJEMMET.
Kfter at min Svigerfader var død i November 1898, 

Hyttede min Svigermoder i den paafølgende Sommer her 
til Tommerup Stationsby, hvor hun købte en stor Villa 
med to Lejligheder, som jeg havde hygget nogle Aar før. 
Her var hun i Nærheden af sin Datter, og vi var glade 
for, at hun daglig kom i vort Hjem. Det var os ogsaa en 
Betryggelse, naar vi en Hang imellem var borte, da at 
vide, at hun førte Tilsyn med Børnene. Min Svigermoder 
boede her lige til Efteraaret 1910, da hun solgte sin Ejen
dom og flyttede til Hellerup, men allerede i det følgende 
Eoraar døde hun i sit 75’ende Aar.

Men ogsaa min Moder boede her i Byen i nogle og tyve 
Aar. Hun solgte det gamle Hjem i Vemmelev i 1904 og 
flyttede hen til min yngste Broder, Knud, paa Gammel
rand, hvor hun dog kun blev til Eoraaret 1907, da hun 
flyttede her til Byen, hvor hun beboede et af mine Huse. 
Saalænge hun kunde var hun alene, og hjalp sig med en 
lille ukonfirmeret Pige. Senere maatte hun have en voxen 
Pige til Stadighed. Moder var glad for sit lille Hjem og 
holdt Haven saa pænt, ligesom hun var lykkelig ved at 
komme hen hos os imellem og vi, Børn og Børnebørn, 
til hende. Hun var mærkelig rask til højt op i sin Alder
dom, dog var hun i mange Aar meget døv og til sidst 
næsten blind af Stær, som hun havde paa Øjnene. I de 
senere Aar havde hun Badio, men brugte den kun om 
Søndagen, for at høre Gudstjenesterne, hvilket var hende 
en stor Lykke og Tilfredsstillelse. Moder slap mærkeligt 
godt over den meget haarde Vinter i 1929, men hen sidst 
i Marts Maaned fik hun Influenza og en tæl Lungeforkø
lelse, der pinte hende meget, og derfor had hun (lud saa 
inderligt om at faa Lov at slippe hjem. Hun had mig om 
at hede med hende derom, men jeg sagde hende, at jeg



Oldemoder med sine to ældste Sønner, F. og A. Hjort, hendes to Børnebørn, A. og Ragna Hjort, og de tre Børnebørnsbørn.
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Anna Hjort i sit Kabinet læsende i sin Bibel.
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Dc fire Generationer.

ikke i Sandhed kunde bede om Døden for min Moder, 
men jeg bad om, at Guds Villie maatte ske med hende, 
og det blev Moder saa ogsaa tilfreds med. Hun var ved 
sin fulde Fornuft lige til det sidste og kendte mig saa 
snart, jeg talte til hende. Endnu om Morgenen, den 25de 
April (det er vor Bryllupsdag) kunde jeg tale med hende. 
Men hun laa mest og sov eller døsede hele Tiden og hen 
paa Eftermiddagen ved 3-Tiden sov hun stille hen i sit 
96’ende Aar (imedens hendes Sønnesøn, Andreas, sad hos 
hende).

Den 1ste Maj 1929 blev Moder bisat fra Broholm Kirke, 
efter at hun var bragt op i Kapellet Aftenen før. Jeg holdt 
selv en lille Mindetale over Moder; først i hendes Hjem 
og Dagen efter i Kapellet, medens Pastor Petersen talte i



240

Oldemoder i sin Have med s:n ældste og yngste Søn samt dennes Hustru 
og to Børn.

Kirken. Herfra blev Moder kjørt paa Ligvogn til Vemme- 
lev og jeg og mine Brødre fulgte hende i Bil hele Vejen. 
Den 2den Maj blev hun begravet fra Vemmelev Kirke, hvor 
Pastor Olsen og jeg talte. Det var mærkeligt for mig at 
tale i den Kirke, hvor jeg selv er døbt og konfirmeret, 
og nu staa ved min kjære gamle, gode Moders Baare og 
holde Mindetale. Betagende bande for mig og mine Brødre 
var det at sænke hende ned i den Grav, hvor hendes 
Mand og Datter for ea. 50 Aar siden var begravede.

Efter Begravelsen var Broder Knud og jeg en Tur ude 
for at se vort gamle Barndomshjem, hvor saa mange Min
der talte til os og underlige Følelser betog mig ved at se 
Stedet igen og det var med dyb Vemod, jeg atter for
lod det.
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Senere var vi ogsaa en Tur ved Taarnborg Kirke, hvor 
min Moders Forældre og Søskende ligger begravede og 
fandt deres tre Mindestene henslængt i »Skidtkrogen«, 
hvad jeg syntes var formasteligt, og derfor accorderede jeg 
med en Vognmand om at sende mig de tre Mindesten til 
Baagegaard, hvor de nu er opstillet i Haven.

Ogsaa blandt min Ungdomsvenner gjorde Døden sin 
Høst Gang paa Gang. Særligt føleligt var det for mig at 
miste Gaardejer P. Pedersen af Knardrup, som jeg alle 
Dage havde sympatiseret med. Han stod mit Iljærte nær 
og var Fadder til vor Datter, Ragna, og var med til hen
des Konfirmation i 1913. Han kom ofte til os og jeg til 
ham. Men en kræftagtig Sygdom i Hals og Svælg gjorde 
Ende paa hans Liv omkring 1ste Maj 1915. Desværre var 
jeg forhindret i at følge min Ven til Jorden, hvilket var 
mig en Sorg.

Mærkeligt nok fulgte en anden af mine allerbedste Ven
ner ham snart efter. Det var Proprietair P. Larsen af 
Tjørnevang ved Nakskov, som var Forvalter paa Næs
gaard, da jeg var Mejerist dér. Hans Brodér, Elius, var 
jeg sammen med haade paa Næsgaard og Marienborg; 
men det blev alligevel Peter, der kom til at staa mit Hjær- 
te nærmest. Jeg agtede ham højt for hans udmærkede og 
sjældent gode Begavelse, hans Klogskab og Forstand. P. 
Larsen var tillige oprigtig, sandfærdig og et inderlig tro
ende ehristent Menneske. Han var endvidere en baade 
praktisk og theoretisk dygtig Landmand. Alt i alt et ud
mærket Menneske, som jeg takker Gud for, at han lod 
mig møde paa min Vej her i Livet.

Larsen var nogle faa Aar ældre end jeg, men dog kun 
58 Aar, da Døden, som jeg syntes, altfor tidligt indhente
de ham i September 1915. Han og hans Hustru havde 
netop den samme Sommer besøgt os, efter at de havde 
deltaget i Nyborgmøderne. Og da vi en Dag sad i Haven 
paa Baagegaard, betroede Larsen mig følgende Oplevelse, 
som han havde haft nogle Aar forud. P. Larsen var et 
sjældent, godt begavet Menneske, en stærkt religiøs Natur 
og en oprigtig Christen. Imidlertid var han kommen til 
at tænke meget over det Sted hos Mathæus 27. og 28. Kp., 
hvor der omtales Jødernes Beskyldning mod Jesu Diciple 
for, at de om Natten, medens Vagten sov, havde stjaalet 
Jesu Legeme. Larsen kunde ikke frigjøre sig for den Tan
ke, at denne Beskyldning dog muligvis kunde være sand
færdig. Disse Tanker blev ved at opstaa hos ham; de kom 
oftere og oftere igen, og han kunde tilsidst ikke frigjøre
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Proprietair P. Larsen af Tjørnevang.

for ham, lys levende og som 
For bedre at høre. lukkede

sig for dem. Larsen bad 
ofte Gud om at tage disse 
Tanker bort fra ham, men 
alligevel kom de Gang 
paa Gang og tog Freden 
fra ham.

En Dag midt i Høsten 
med dejligt varmt og godt 
Vejr, lige efter Middag, da 
han et Øjeblik vilde hvile 
sig paa Sophaen, medens 
Hestene ogsaa hvilede, 
kom de nævnte Tanker 
igen som en Fristelse til 
at tro, at det virkeligt for
holdt sig med Diciplene, 
som Jøderne paastod. Lar
sen blev saa ulykkelig og 
had meget inderligt til 
Gud om dog at fri ham 
for de fæle Tanker. Som 
han nu laa paa sin Sopha 
i Bøn, stod Jesus pludselig 

han vilde tale til Larsen. 
Larsen Vinduerne ud til

Gaarden, hvor Folkene støjede. Jesus blev ved at staa 
for ham, dog uden at sige noget, men alene hans Frem
træden dér, lys levende maatte overbevise Larsen om, at 
han virkelig var opstanden fra de døde. Og denne Vis
hed betog ogsaa Larsen, og dermed gled Jesus ind i en 
Taage og forsvandt. Larsen var senere i Livet fri for sine 
Tvivl.

Da Larsen havde fortalt mig om dette Syn, sagde jeg: 
»Det maa have været en herlig Oplevelse!« »Ja«, svarede 
han, »men jeg kunde dog ikke andet end bebrejde mig 
selv, at jeg var ligesom den vantro Thomas, der vilde 
»se« før han »troede«, jeg kunde ikke rigtig tro, før Jesus 
stod levende for mig!«

Jeg fulgte min Ven, Peter Larsen til Graven. Han kom 
til at hvile paa Stokkemarke Kirkegaard, hvor fire af hans 
Børn tidligere var stedet til Hvile. Hans Hustru og tre 
prægtige Døtre overlever ham. Hans Hustru var i Huset 
hos os et Aar-efter vor Datters Død.

Da vor Søn var 17 Aar, kom han ud for at lære Land
væsen, da hans Lyst var at blive Landmand. Han var
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først paa GersdoijJ'sliind og senere paa Hindemae., og der
imellem gennemgik han et Kursus paa Tommerup Land
brugsskole. Han blev saa Forvalter, bl. a. paa Randrup 
bos (lodsejer Hvass og paa Højskov i Slesvig hos Proprie
tair Viborg og i Foraaret fra 15. Marts 1916 forpagtede 
han Baagegaard, dog saaledes, at jeg forbeholdt mig Tør
vemosen og Skovene.

Efter at Dobbeltsporet gennem Fyen var færdig i 1913, 
kom der en sløj Tid for alt Forretningsliv her i Byen, 
hvilket ihlfluerede uheldigt paa mine mange Lejligheder, 
saaledesl at det da var meget vanskeligt at taa dem lejet 
godt udi Navnlig kneb det med Hotellet, som kom til at 
jstaa/ledig i lang Tid. Da det var en dyr Ejendom, var 
'dette højst uheldigt. Min Hustru og Datter, der da var 16 
Aår gammel, blev saa enige om i Efteraaret 1915 at de 
silde drive Hotellet, dersom jeg kunde skaffe Bevilling til 
at drive Afholds-Hotelvirksomhed. Dette lykkedes og Virk
somheden gik pænt og rigtig godt. Mine to Kjære var gla
de for Virksomheden og i Bevidstheden om, at de gjorde 
en god Gerning. Efter ll/2 Aars Forløb kom der en Kjø- 
ber til Hotellet, en Enkefru Christensen fra Esbjerg. Vi 
blev enige om en Pris af 27,000 Kr. og hun overtog der
for Hotellet. Og vi flyttede hen i en tom Villa »V/o/a«, 
som jeg havde bygget til en Læge, som desværre ikke 
kom. Der gik imidlertid kun godt fjorten Dage, saa blev 
den nye Kjer af Hotellet ked af Handelen og bad mig om 
at lade det gaa tilbage; og da hun bød mig 6500 Kr., gik 
jeg ind paa at tage Ejendommen igen. Men vi flyttede 
dog ikke derhen, men lod en gammel Pige, Sophie, be
styre det. Hun var dygtig og paalidelig, og da min Hustru 
gik derhen en Gang om Fgen og ordnede med Regnska
bet, saa gik det meget godt, indtil jeg i Foraaret 1920 
atter solgte Hotellet. Denne Gang til en Hr. L. Andersen 
fra Korsør, der gav 40,000 Kr. for Ejendommen, men da 
han kun kunde udbetale 5000 Kr. og hans Kone snart 
blev meget syg, maatte jeg atter overtage Hotellet efter 9 
Aars Forløb.

Vor Datter, Ragna, som var saa dygtig og interesseret 
i hele vor Bedrift og hjalp til med alt, baade inde og ude, 
fik Lyst til at ville lidt ud for at se sig om. Hun var en 
kort Tid ovre paa Rolgkkegaard paa Lolland og kom 1ste 
Maj 1919 i Husholdningsskolen i Sorø hos Forstanderinde 
Frøken Westergaard. Her var jo mange unge Piger, og 
Ragna var lykkelig ved at være dér, hvor hun fandt flere 
flinke Veninder. Hun var her til November 1919 og var
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Sygeplejerske Ragna Hjort f. 1899 f 1926.
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saa her i Hjemmet til 1ste Maj 1921, da hun blev Syge
plejerske, først paa Kliniken i Allégade i Odense, og fra 
1ste Maj 1922 paa Amtsygehuset, hvor hun fra 1ste Maj 
1925 var Assistent til 1ste November, da hun skulde have 
en supplerende Uddannelse paa den kgl. Fødselsstiftelse i 
Kjøbenhavn, som varede til 1ste Januar 1926, da hun 
kom syg hjem med sidste Tog.

Ragna var glad og tilfreds i sin Gjerning paa Amtsyge
huset i Odense. Hun var meget stærkt interesseret i Ar
bejdet blandt de syge; hun gik fuldstændig op i Gjernin- 
gen dér med stor Pligtopfyldelse, endog i en saadan Grad, 
at det ofte var over hendes Kræfter. Ragna vilde saa ger
ne være noget for de syge og sagde saa ofte »vi skal al 
Tid være noget for de syge«. Naar hun imellem kom hjem 
paa sin »Fridag« var det rørende at høre hende fortælle 
om Livet paa Sygehuset, som havde hele hendes Interesse. 
En Gang sad hun og vaagede ved et ungt Menneskes 
Dødsseng. Det var en ung Mand paa 17 Aar, der havde 
en frygtelig Feber og Vildelse, der tror han er paa Cykle 
ned ad en Bakke og raaber i vilden Sky: »stop, stop Peda
lerne!«, men pludselig tror han, Væggen falder over ham, 
og derfor vil han ud af Sengen. Saaledes gik hele Natten 
og Ragna var segnefærdig af Udmattelse, da hun kom 
hjem efter en hel Nat at have maset med det syge Men
neske.

En anden Gang var hun paa Vagt ved et 8 Aars Barn, 
hvis Moder var Enke og havde forud mistet flere Børn. 
Barnet havde stærk Feber og tørstede grueligt, men Læ
gen havde forbudt at give det noget at drikke. Barnets 
Moder, der ogsaa var ved Sengen, syntes det var Synd at 
lade Barnet tørste saaledes, og bad Ragna om at formaa 
Lægen til at give det noget at slukke Tørsten med. Læ
gen kom og undersøgte Barnet, kaldte derefter Ragna 
udenfor, hvor han gav Lov til at Barnet nu maatte faa 
Vand, thi det har kun kort Tid at leve i. Nu fik Barnet 
Vand og baade dette og Moderen var tilfredsstillet; men 
en Time senere var den lille død og Moderen ulykkelig. 
Ragna kunde ikke finde Ord til Trøst for Moderen, men 
hun sagde: »Jeg trykkede hendes Haand og gik over hos 
Gartneren og kjøbte et lille Kors til 5 Kr., som jeg lagde 
paa det lille Barnelig«.

Det gjorde mig saa godt at høre om mit Barns Med
følelse i andres Nød og sagde derfor til hende, at jeg var 
glad for, om hun vilde gøre paa lignende Maade hver 
Gang, der var Anledning dertil, saa vilde jeg gerne betale, 
hvad det kostede,
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Den sidste Sommer var Ragna Afløsnings-Assistent paa 
den medicinske B-Afdeling, og da hun en Morgen stod og 
gjorde en ung Pige i Stand, der var stærkt angreben af 
Tuberkulose, havde den syge fortalt hende om alt det Ar
bejde, hun skulde have gjort, naar hun nu snart — som 
hun troede — kom hjem. Næppe havde Ragna vendt sig 
ud af Døren, før den syge Piges Nabo ringede. Og da Rag
na øjeblikkelig kom til Sygesengen, saa hun, at det var 
Døden, og den syge Pige, der troede, at hun snart skulde 
hjem, og som de fleste tuberkelsyge slet ikke troede, at 
Døden var nær; men nu blev hun klar over, at det alli
gevel var Døden og blev derfor aldeles skrøkslagen. Ragna 
sagde, at hun aldrig vilde glemme det ulykkelige Udtryk, 
der var i den døende unge Piges Ansigt, da hun udaande- 
de i Ragnas Arme.

Den bekjendte Overdyrlæge Andersen i Odense døde og- 
saa under Ragnas Nattevagt, ligesom Pastor Kock fra Oden
se, der var indlagt paa Sindssygeafdelingen, døde, medens 
Ragna stod for den Afdeling. Pastoren var helt rasende, og 
da han en Dag havde sparket alt Sengetøjet paa Gulvet 
og laa som om han sov, saa listede Ragna sig hen til 
Sengen for at dække den syge til, men som et Lyn fo’r 
den gamle, store stærke Mand op af Sengen og griber 
Ragna i Struben for at kvæle hende, men da hun var mer 
Døren, naaer hun at rive sig løs fra Præsten og smækker 
Døren i for ham. Nu kom der to Portører til og Pastor 
Kock blev derefter spændt til Sengen. Han døde efter for
holdsvis kort Tids Forløb.

Paa en af B-Afdelingerne var blevet indlagt et ganske 
lille Rarn, en Dreng Bent, som var Forældrenes eneste 
Rarn, og det var meget sygt, ja, endog saa daarligt, at 
det slet ikke kunde bringe Udslag paa Termometret, og 
frøs i den Grad, at det var helt hlaat af Kulde. Sygeplejer
skerne var helt ulykkelige med dette lille stakkels Rarn. 
Denne lille Rent blev overgivet til Ragnas Omsorg, og ved 
Hjælp af Omhu, Kjærlighed og Akkuratesse lykkedes det 
hende at holde Liv i Drengen og naaede at faa ham helt 
rask til meget stor Glæde for Bents Forældre. Flere Breve 
vidner om deres Taknemmelighed mod Ragna.

Jeg har ogsaa til min store Lykke modtaget mange an
dre Vidnesbyrd om, hvor afholdt Ragna var paa det store 
Sygehus, baade af Patienter, Kollegaer og Overordnede. 
Ft af de smukkeste Udslag i saa Henseende er et Brev 
fra en meget syg, ung og fattig Pige, som følte sig i Tak
nemmelighedsgæld til Ragna. En Dag havde den fattige
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Pige lagt et Brev paa Bakken med et Pengebeløb i til 
Ragna. Brevet lød saaledes:

»Kære Frøken Hjort!
Jeg beder Dem modtage denne lille Gave til Tak for 

Deres gode og trofaste Hjælp; Vorherre vil jeg først give 
min fattige Tak, han er vor gode Læge og har valgt Dem 
som sit gode og tro Redskab, som gjør Deres Arbejde i 
Troskab og Pligtopfyldelse. Jeg har talt med mine nær
meste om at vise min Taknemmelighed, og de er enige 
med mig. Saa beder jeg Dem om selv at købe og vælge, 
hvad De ønsker — et Billede maaske, men jeg vil blot 
bede Dem lade være et lille Kort, hvorpaa der maa staa: 
»Fra en taknemmelig Patient, Tak for trofast Hjælp!«

Laura I,arsen. B. B.«
Dette Brev gjorde Ragna usigelig godt og hun var rørt 

til Taarer af Glæde derover, men hun kunde ikke mod
tage det stakkels dødssyge Menneskes fattige Penge, og hun 
sendte derfor Pengene tilbage med følgende Brev:

»Kære Frøken Larsen!
Tak for Deres venlige Brev i Aften, men det er alt for 

meget; jeg kan ikke for min Samvittighed forsvare at tage 
imod det. — Deres hengivne

Ragna Hjort.«
Den Taknemmelighed, som den unge, syge Pige, der 

døde kort efter, ønskede skulde følge med Gaven, fik hun 
altsaa ikke anbragt, og derfor lader jeg det indflette her 
som et Vidnesbyrd paa Laura Larsens Paaskønnelse for 
Ragnas Hjælp. Nu er de begge sammen i Frydesang i de 
evige, salige Boliger, hvor al Sygdom, Sorg og Bekymrin
ger er veget bort.

Ragna sagde saa ofte: »Vi skal altid være kjærlige og 
gode imod de syge«, og det var hun ogsaa selv.

Ved en festlig Lejlighed paa Sygehuset havde en poetisk 
Kollega skrevet en Sang paa 12 Vers, af hvilke hver Syge
plejerske fik hver sit Vers, og da det Vers, der omhandler 
Ragna er ret betegnende, vil jeg gengive det her. Det ly
der saaledes:

»Og Frøken Hjort vi mindes 
som een, vi holder a’, 
hos hende netop findes 
det rette Hjærtelag.
Hun Medicinen giver 
saa alle raske bliver, 
saa stille, rolig som hun gaar, 
et Smil, vi altid faar.«
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Den 1ste November 1925 meldte Ragna sig paa Fødsels
stiftelsen for at faa den attraaede, supplerende Uddannelse. 
Imedens hun var der, blev jeg meget syg og blev indlagt 
paa Amtsygehuset i Odense i meget lidende Tilstand, uden 
at Lægerne opdagede, hvad jeg fejlede. Da Ragna hørte 
om min Sygdom, rejste hun hele Natten for at komme 
over at se til mig. Og før det endnu begyndte at dages, 
stod hun ved min Seng og jeg blev lykkelig overrasket 
ved at se mit kjære Rarn have saa stor Omsorg for mig. 
Mærkeligt nok kom Ragna netop til at overvære min Søn
nedatters Fødsel den 20de November; Rarnet kom til at 
hære hendes Navn, idet den lille ogsaa fik Navnet Ragna 
Hjort.

Den 1ste Januar 1926 var Ragnas Uddannelse afsluttet 
paa Fødselsstiftelsen. Hun rejste hjem samme Aften og 
kom hertil ved Midnatstid som syg. Vi troede, at det kun 
var Overanstrængelse og mente, at naar hun fik udhvilet 
sig nogle Dage, saa vilde det være overstaaet. Men det vi
ste sig, at Feberen blev ved at holde sig, hvorfor vi hen
tede vor gamle Læge, Dr. Hansen fra Verninge, som har 
hjulpet os gennem , snart 44 Aar. Lægen kunde, skjønt 
mange Undersøgelser, ikke finde Aarsagen til Feberen, 
hvorfor vi anmodede Overlæge Ilelms fra Nakkebølle Sa
natorium om at undersøge Ragna, idet Dr. Hansen troede, 
at Feberen stammede fra en skjult Tuberkulose. Efter 
Overlægens flere gentagende Undersøgelser kom han til 
det Resultat, at der var en Sygdom i Rlodet som skyldte 
en Racille, Pleumecocer. Efter at Overlægen havde konfe
reret med Statens Serumsinstitut, blev det bestemt, at 
Ragna hver tredie og fjerde Dag skulde have nogle Ind
sprøjtninger af Mangan-Salte. Disse Indsprøjtninger bragte 
først Temperaturen til at stige, men efter ca. 12 Timers 
Forløb faldt den igen til normal Højde og Velbefindendet 
og Appetitten vendte tilbage og efter nogen Tids Forløb 
kunde Ragna endog va're lidt oven Senge. Hun kom ned 
i Verandaen, hvor der var dejlig Sol og Varme og efter- 
haanden kunde jeg begynde at kjøre lidt ud i Have og 
Mark med hende i en Sygevogn, som vi havde anskaffet 
til dette Brug.

Vi haahede og troede, at Faren for Livet var overstaaet. 
Men en Dag i Juli opdagede Ragna, at hun havde Smær- 
ter i den højre Fod. Det blev mere og mere smærtefuldt 
og Lægen konstaterede en Betændelse, en saakaldt „Kold 
Absæs“, som Ragna strax forstod, at det var ensbetydende 
med, at det var Tuberkulose. Dette blev konstateret ved
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sidst i August at undersøge Materien fra det betændte 
Sted. Nu begyndte Temperaturen atter at stige og vilde 
ikke vige for Indsprøjtningen af Mangan-Saltene. Da alt 
dette stod klart for Ragna, var hun paa det rene med, at 
Døden ventede hende. Min Hustru og jeg haabede stadig 
paa, at vi maatte faa Lov at beholde vort kjære Barn. 
Vi bad saa inderligt til (ind om at faa dette Ønske op
fyldt; vi bad i Samling og vi bad hver for sig, men vi 
kunde ikke tormaa Ragna til at bede med for sit Liv. Hun 
sagde flere (lange: »Jeg tør ikke bede om at beholde Li
vet!« Hun sagde blandt andet, »da jeg var syg i mit Ilte 
Aar, bad jeg Gud om, at jeg maatte blive rask og stor. 
Og det blev jeg begge Dele. Senere bad jeg om at maatte 
opnaa at blive Sygeplejerske. Det gav (lud mig ogsaa Lov 
til; men nu maa jeg ikke mere«*).

»Jeg troede en (lang, at vi tre (Hun og hendes Fader og 
Moder) skulde hjælpes ad, men . . .« (saa fik hun ikke 
sagt mere). Den iste September ønskede Ragna at komme 
til Herrens Bord og derfor fik vi Præsten herned. Vi kom 
alle, min Hustru og jeg samt vor Søn og Svigerdatter til
lige med Ragna til Alters. Nogle Dage senere blev Ragna 
efter Overlæge Müllers Ønske indlagt paa Amtsygehuset til 
Undersøgelse, og dér fik hun Lungerne angrebet og vilde 
derfor over til Vejlefjords Sanatorium, som hun havde 
hørt saa meget godt og rosende omtalt. Jeg tog selv med 
hende derover i Sygebil, men strax vi kom derover, og 
hun var klar over den Behandling, hun skulde have, vid
ste hun, at Døden var nær forestaaende. Da jeg den an
den Morgen kom ind til hende, sagde hun strax: »Kjære 
Fader, jeg dør snart, men jeg vil hjem til Moder og dø 
der, Du maa se at faa fat i en Bil snarest muligt og kjøre 
mig hjem!«

Jeg føjede selvfølgelig mit Barn i sit Ønske, men det 
var svære Dage for mig. Det kan bedre tænkes, end jeg 
kan beskrive det. Jeg fik en Bil og før Aften var vi atter 
i vort Hjem, hvor Dr. Hansen kom for at se til Ragna. 
Men nu kunde vi for Alvor mærke, at Sygdommen tog 
til, det havde udviklet sig til „Galoperende Svindsot", og 
vort kjære Barn var imellem fra Besindelse og talte i Vil
delse. Hun saa i Feberfantasier sin egen Begravelse; hun 
saa alle de mange Kranse og Blomster samt et dejligt 
Marmorkors og spurgte om, hvem der havde givet hende

) Ragna sagde ogsaa en Dag under sit lange Sygeleje: „Jeg ønsker ikke 
at faa mit Navn indskreven andre Steder end i »Livets Bog!« —«
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det. Derimod syntes hun ikke at kunne tinde nogen Krans 
fra Fru Jørgensen, den lille Bents Moder. Det var da under
ligt, sagde Ragna, at »der ingen Krans er fra lille Bent«. 
Det Barn stod hende i Tankerne lige til det sidste. Hun 
var dog klar det meste af Dagen og en af de sidste Dage 
sagde Ragna blandt andet: »det er svært at blive et chri- 
stent Menneske, men jeg opnaaede det dog.« Videre sagde 
hun: »Her i Livet gælder det især om at blive rolig og 
stille, stille for (ind!« »Du og Moder, I maa hede sam
men!« Den næstsidste Aften, Ragna levede, sagde hun, 
at hun var saa træt, at hun ikke kunde hede, hvortil jeg 
svarede, at jeg vilde hede for hende. Hertil svarede hun: 
»Hvad vil Du bede om, Fader?« Jeg vil hede om »at Je
sus vil komme og tage Dig ved Haanden og føre Dig gen
nem Dødens Port!« »Ja, Tak, Fader, det vil jeg gerne 
have, at Du beder om, for det har jeg selv bedt om i de 
sidste fire Uger«. — Ja, det var svære og dog alligevel 
rige Dage, thi vi fik Vished for, at vort kjære Barn helt 
og fuldt havde givet sig over i sin Frelsers Varetægt, og 
det var den største Trøst i vor store Sorg.

Den sidste Eftermiddag, Ragna levede, havde hun det 
mærkværdigt godt, var helt livlig og talte om meget af 
det, hun havde oplevet, navnlig sagde hun, at hun var 
saa glad for at deltage i (indst jenesterne i Kjøbenhavn; 
thi, sagde hun, »for i de store Kirkerum synes jeg, man 
rigtig kan samle sig i Stilhed for (luds Ansigt«. Men hen 
ad Aften steg Feberen, og hun begyndte atter at fanta
sere. Hun troede, hun var paa Sygehuset i et V anelse ved 
Siden af Operationsstuen. Her tog hun Afsked med alle 
sine Kammerater og Overordnede, som hun takkede paa 
det hjærteligste (især Frøken liorchsenius) for alt, hvad 
de havde lært hende, og saa tilsidst siger hun: »nu skal 
jeg skynde mig, for Fader holder dernede med en Vogn 
efter mig og nu Farvel og Tak alle sammen!«

Saa lød det som Ragna kaldte paa Vorherre og Kræf
terne var ebbet ud. Kl. lidt før 1 Tirsdag Morgen, den 
28de September 1926, naaede hun hjem til sin Frelser. 
Stilhed, Sorg og Savn havde bredt sig over vort lille Hjem. 
Ragna var det femte af vore Børn, vi maatte se kæmpe 
med Døden. Nu havde vi kun den sjette, vor Søn Andreas, 
tilbage.

Baade min Hustru og jeg havde bedt saa inderligt, som 
vi kunde, til (ind om at faa Lov at beholde vort kjære 
Barn, vor eneste Datter, hos os. Men (ind havde andre 
Tanker med Ragna. Nu var hun gaaet ind til den »store,
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hvide Flok.« Lørdag den 2den October 1926 blev vort in
derligt elskede Barn begravet paa Tommerup gamle Kirke- 
gaard ved Siden af sine smaa Søskende. Der blev vist os 
overordentlig megen Deltagelse, baade fra Slægt, Venner 
og Naboer; men alligevel var dette Tab det, som gik vort 
Hjærte nærmest, ja, det var saa svært for os, at vi syntes 
ikke, vi kunde bære dette Savn! Men hvor underligt det 
end lyder, saa maa vi indrømme, at det er gaaet langt 
bedre, end vi kunde vente, (nid bar paa forunderlig Vis 
hjulpet os til denne Dag, at bære Savnet af vort Barn, 
uden at jeg dog evner at kunne forklare, hvorledes. Dog 
kan jeg nævne enkelte Forhold, som bar været medvir
kende i saa Henseende; og her maa jeg da først nævne 
den store Trøst, vi ejer i vor Vished om, at Ragna er 
gaaet hjem til vor Frelser, som et frelst Guds Barn, sikre 
paa at kunde tinde hende der i de helliges Kreds. Denne 
herlige Vished har til denne Dag lettet os ubeskriveligt.

Dernæst har Gud i sin store Kjærlighed givet os en 
kjær Erstatning for de fem kjære Børn han tog hjem til 
sig. Han har givet os 10 prægtige, velskabte og rare Bør
nebørn, der paa den sødeste Maade daglig kommer og 
glæder deres Bedsteforældre med deres barnlige Under
holdning.

Vort nu eneste Barn, vor Søn, Andreas Hjort, der i flere 
Aar var Avlsforvalter paa store Gaarde, kom hjem i For- 
aaret 1917 for at overtage Baagegaard i Forpagtning fra 
15de Marts at regne. Han var da 25 Aar gammel, og jeg 
havde i flere Aar haft meget at gjøre, særlig under Ver
denskrigen med den forcerede Tørveproduction, og derfor 
vilde jeg gjerne overlade Driften af Agerbruget med alt, 
hvad dertil hører, til vor Søn. Kun forbeholdt jeg mig 
Tørvemosen og Skovene; alt det øvrige overtog Andreas.

I de første to Aar havde han Husbestyrerinde, indtil 
han den 16de April 1919 blev gift med Frøken Karen 
Margrethe Larsen, født 14de November 1894 i Magleby 
paa Langeland, som Datter af Forpagter Peter Larsen og 
Hustru, Martha Kathrine Rasmussen. Aaret efter, den 1ste 
Juli 1920, blev deres første Barn, Otto Frederik Hjort, født. 
Senere er der kommet ni kjære Søskende, som vi ere saa 
lykkelige for. Jeg har staaet Fadder til dem alle ti, og 
min Hustru holdt den første over Daaben og holdt Huen 
for Nummer tre, A.rel, der blev haaren af vor Datter, 
Ragna.
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Anna Hjort i sit Kabinet beskjæftiget med sine Haandarbejder.



F. Hjort i sit Værelse beskjæftiget med sine historiske Arbejder.
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Familiebillede — det sidste, hvor Oldemoder er med — fra 15de Juli 1927.



Æventyret om Sølv-Themaskinen.
Dette gamle Familiearvestykke synes jeg bør omtales 

her. Det er et meget sjældent, ja, vel et enestaaende Kle
nodie, som stedse er gaaet i Arv i Familien Hjort. Det er 
en stor, svær rococoformet Themaskine af kjøbenhavnsk 
Prøvesølv med en Baccusfigur af saxisk (Mejsner) Porcel- 
lain paa Laaget og ligeledes en Mejsner-Hund paa Hanen. 
Hele Maskinen er saa udmærket velbevaret og ikke en 
eneste Fejl noget Steds; den er aldeles som ny endnu, 
skjønt den alt er lavet 1760 i Kjøbenhavn som Svende
stykke paa Bestilling af en Porceilains-Fabrikant i Saxen, 
som i mange Aar havde staaet i Handelsforbindelse med 
min Tipoldefader, Grosserer Johan Gjerløff, født 15/2 1709 
og død 1800, der var gift med Elisabeth Marie Riberg, som 
var Halvsøster til Oehlenschlagers Moder. Johan Gjerløff 
havde i mange Aar arbejdet paa at skaffe det saxiske Por- 
cellain Indpas i Danmark og derved skaffe sine saxiske 
Forbindelser stor Fortjeneste. Til Gjengjæld vilde de nu 
glæde min Tipoldefader ved paa hans 50 Aars Fødselsdag 
at forære ham denne værdifulde og smukke Maskine. Han 
satte megen Pris paa den og forærede den til sit kjæreste 
Barn, min Oldemoder, Rachel Gjerløff, der var gift med 
Amtmand Andreas Hjort. Fra dem gik den i Arv til deres 
ældste Søn, Kancelliraad J. E. Peter Hjort, der forærede 
Maskinen til sin ældste Søster Hanne Hjort, gift med Kon- 
ferentsraad R. Grove, som efterlod den til Datteren, Ca- 
thinka Grove, der forærede den til min Faster, Frøken M. 
Sophie Hjort.

Under den russisk-japanske Krig i 1905 var der en ud
bredt Skræk iblandt kjøbenhavnerne for, at Hovedstaden 
skulde blive bombarderet ved mulige europæiske Forvik
linger. Dette gav Anledning til, at min Tante forærede 
mig den prægtige Sølv-Themaskine, som hun mente var i 
større Sikkerhed her paa Fyen end i Kjøbenhavn. Den 
har altsaa nu været i mit Værge i 30 Aar.

Skjønt jeg sjældent viser Maskinen til nogen Fremmede, 
saa var der dog et Par Antikvitetshandlere fra Kjøben
havn, som havde opdaget, at jeg i den ejede en Sjælden
hed. En skjønne Dag i Sommeren i 1918 kom de ansti
gende som Kommissionærer for en meget rig, svensk Ba
ron, der ejede en stor Samling rococo Sølvgenstande, men 
savnede en Maskine som min, og vilde derfor kjøbe denne. 
Jeg erklærede strax, at den ikke var til Salg, men de fik 
alligevel Lov til at se den. Efter dette Syn bød de mig 
1000 Kr. og de blev ved at lægge til, indtil de naaede
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"25,000 Kr. — Fem og tyve 
Tusinde Kroner. — Da jeg 
ikke vilde slaa til, rejste 
de til Odense, hvorfra de 
telefonerede, at de endnu 
stod ved Budet.

Det var jo et stort Bud. 
25,000 Kr. er mange Pen
ge, men jeg syntes ikke, 
jeg kunde forsvare at sælge 
dette herlige Familiestykke. 
Alligevel blev jeg saa op
revet af den Affære, at jeg 
ikke kunde sove den føl
gende Nat, og min Hustru 
sagde: »Det er godt, at det 
er Dig, der skal tage Be
stemmelse i en saa vigtig 
Sag, for jeg vilde ikke ha
ve kunnet modstaa dette 
Tilbud!«

Og min Søn erklærede:
Den 200 Aar gamle Sølv-Themaskine yjj (j0^ sjge j)j^ pa_

der, dersom jeg ejede The
maskinen, men samtidig savnede en Selvbinder og ikke 
havde Baad til at kjøhe en saadan, men tik et saa tlot 
Bud paa Maskinen, saa solgte jeg den!«

Dette var mine to nærmestes Opfattelse og jeg svarede 
dem følgende: »Vel er Sølv-Themaskinen min og jeg har 
Bet til at gjøre med den, hvad jeg vil; men alligevel op
fatter jeg min Stilling til dette Arvestykke paa den Maade, 
at den er overladt mig, fordi man troede, at jeg vilde be
holde den, passe paa (len og lade den i uskadt Stand gaa 
videre i Arv. Denne Tillid, der saaledes er vist mig, vilde 
jeg vise mig uværdig til ved at sælge Maskinen og derved 
berøve Slægten dette Samlingsmærke. Hertil kommer, at 
jeg som Formand for »Historisk Samfund« stadig, baade 
i Skrift og Tale, opfordrer Folk til at bevare og værne 
om deres gamle Slæ'gtsminder. Det vilde virre et utilgive
ligt Exempel nu at skille mig af med dette prægtige Styk
ke.« Yderligere føjede jeg til: »Dersom jeg var i stor For
legenhed for Penge, saa vilde jeg hellere grave Tørv op i 
Mosen (det var i Tørvetiden under Krigen) for de 25,000 
Kr., saa havde jeg baade Pengene — og Themaskinen!«

Senere har jeg tiere (lange haft andre Liebhavere til
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Maskinen. Sidst af Hr. Directeur Ole Olesen i Hellerup, 
som .ejer den slørsle Samling af Sjældenheder i Europa, 
— Jeg ejer ogsaa nogle gamle Familiebreve, hvor Sølv- 
Themaskinen omtales.

Jeg anfører her et lille Udtog af to af Brevene. Det før
ste er fra min Farfaders Broder, J. E. Peler Hjort, til sin 
ældre Søster, Fru Konferentsraadinde Grove paa Fredens
borg og af l()de Marts 1852:

»Bedste Søster! . . . Hvad er der vel da som kan være 
Dig kjærere end den gamle, vel hundredeaarige Sølv-The- 
maskine, som Bedstefader i Aaret 1795, da vi boede i 
Stuen i Magstræde Nr. 37 paa sin Arme i Slohrok og med 
Nathue paa, har fra Porcellainsstuen ned til Moder. Jeg 
erindrer, at Moder i Fru Lous fine Huse og i vort nye 
Hjem i Bergen paa den flere Gange skjænkede The for 
vore Fremmede. Denne ærværdige Maskine har jeg kjøht 
ud af vort Bo, ved at betale Frederik (min Farfader) og 
Andræa deres Andel i den. Du er jo den ældste af vor 
hele Familie, og der er saaledes Ingen, som dette gamle 
Familiestykke, (der, som et Minde om forlængst ihensvunde 
Tider, aldrig bør gaae ud af vor Familie) med mere Føje 
kan tilkomme end Dig. Modtag den derfor som en vel
ment Gave fra mig, og glem derfor ikke at hilse begge 
Dine Døttre fra Din Broder Peter Hjort«.

Herpaa fulgte følgende Svar 21de Marts 1852:
»Min kjære Broder! . . . Bet af Hjærtet takker jeg Dig 

for den kjære og skjønne Gave, Du sendte mig til min 
()6 Aars Fødselsdag. Jeg kan ikke sige Dig, hvor meget 
det har glædet og rørt mig, ved dig, min elskede Broder, 
at komme i Besiddelse af dette sjældne Familie-Stykke, 
som jeg til min Død skal bevare og holde i Ære.

Jeg erindrer, som om det var i Gaar, da Bedstefader, 
som Du omtaler i Dit Brev til mig, kom og forærede vor 
Moder den. Han spurgte mig flere Gange i den Tid, vi 
var hos dem, naar han saa mig om Morgenen, »er det 
Dig, som hedder Johanne?« Jeg var jo opkaldt efter ham, 
og saa fik jeg en Kop af hans Morgen-Chocolade og en 
Lyngbys Tvebak til. Det er mange, mange Aar siden, og 
dog staar det saa klart for min Erindring. Jeg formaar 
slet ikke med Ord at takke Dig, min kjære Broder, for al 
Din Kjærlighed mod mig og mine . . . Vil Du hilse Fre
deric og hans Børn fra mig, og nu Gud styrke og og vel
signe Dig min kjæreste Broder. Det ønskes inderligt af 
mig, Din Søster og mine Børn, hils Andræa kjærligt fra 
os og lev nu vel til vi ses. Johanne Grove«.
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Del sjældne Porcellain.

Det Fengerske Porcellain.

PLfter min Faders Søsters Død i 1914 arvede jeg en 
prægtig Samling gammelt, ostindisk Porcellain, der er 
gaaet i Arv i Familien ligefra min Tiptipoldefader, Super- 
cargo, Peter Fenger. Han var den første af den fordelagtig, 
bekjendte fengerske Slægt, som bosatte sig her i Landet, 
f. 1688 f 1737.

Paa sine mange Rejser til Ostindien og Kina i sin Ung
dom havde set, at man dér i Stedet for Tin-Service, som 
da brugtes herhjemme, brugte Porcellains-Fade, Tallerke
ner, Kander og Kopper m. v. Hvad Fenger her saa, inter
esserede ham meget. Han kjøbte sig derfor et stort Stel af 
tint Porcellain, som han lod lave efter sin egen Smag i 
helt hvidt, pakkede det derfor ned i Lasten af sit Skib og
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Det gamle saxiske Porcellain.
(En Prøve af Tipoldefader J. Gjerløff’s Samling.)

følte det herhjem til Danmark, hvor han lod det hele 
haandmale med sit Navnetræk »P. F.« og Vaaben, der be
stod af en graa Fugl (Fenge) i et blaat Skjold med Han
delens og Søfartens Guder i lyserøde Klæder paa hver sin 
Side af Skjoldet, siddende paa en Del Tønder og Pakkas
ser. Over Skjoldet en Hjelm med femtakket Guldkrone, 
hvor udfra rækker en Arm i Harnisk med en Guldnøgle 
i sin Haand. Efter at det hvide Porcellain var blevet 
smykket med disse Malerier, pakkede Fenger det atter 
ned i sit Skib og sejlede med det til Ostindien, hvor han 
fik det paamalede brændt ind i Porcellainet. Arbejdet er 
udført overmaade accurat, fint og nydeligt. Det er en me
get stor Sjældenhed og er maaske det eneste i sin Slags. 
Det er antageligt fabrikeret i Aarene omkring 1720—1725, 
da der var saa megen Interesse for Porcellain oppe baade
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Det gamle kjøbenhavnske Porcellain.
(En Prøve af Tipoldefader J. Gjerløff’s Samling.)

her hjemme og i Udlandet. Samlingen er opbevaret i min 
Skegt med megen Pietet til denne Dag.

Denne prægtige Samling af Porcellain er der mange 
Rigmænd og Samlere, som har været paa Jagt efter, og 
jeg er budt store Summer for det, men jeg finder, at dets 
rette Plads er i vor Families Eje.
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Aires Sabelen.
Naar jeg en (lang imellem kom til Kjøbenhavn, besøgte 

jeg undertiden en Ungdomsven af mig, som var Pante- 
laaner. Det interesserede mig at se, hvad det var for Sa
ger, Folk pantsatte, naar de kom i Bekneb. Der var ofte 
mange dejlige Ting. Da jeg var der for ea. 25 Aar siden, 
tik jeg Øje paa en sjadden Sabel, som var pantsat af en 
kjendt Familie i Kjøbenhavn, men ikke indløst, uagtet 
den havde henstaaet længe over Tiden og derfor just nu 
skulde sadges ved Auktion. Jeg kjøbte den af Interesse 
for dens Historie. Sabelen havde nemlig tilhørt den nok
som bekjendte Forkæmper for, ja, Faderen til de danske 
Skytteforeninger, Oberstløjtnant Edvard Nielsen. Han er 
født i Odense 19/4 1824, f i Nyborg 9/4 1899. En smuk 
Mindesten for Edvard Nielsen findes i Kværndrup. Det er 
nemlig denne Mands Æressabel, der blev overrakt ham 
ved en stor Skyttefest i Svendborg 1866 af Svendborg 
Amts Skytteforening.

Æressablens Hæfte og Skederingen er kjøbenhavnsk 
Prøvesølv (stemplet med 3 Taarne) og Hæftet har en mas
siv Sølv-Løve som Hoved. Løven har rejst sig paa Bag
benene og som Tegn paa Vrede løftet højre Forpote højt 
i Vejret, sagtens som Symbol paa Danmark, der er vred 
over Banet af Sønderjylland, som ønskes tilbage. Oberst 
Edvard Nielsen havde jo. før Krigen 1864 faaet stiftet 
Skytteforeningerne i Sønderjylland, ligesom han efter Kri
gen med megen Iver og Udholdenhed fik saadanne For
eninger stiftet overalt her paa I7yen, hvor han gik fra Dør 
til Dør og talte for Sagen.

Sabelen bærer Indskriften paa Klingen: „For Fædreland 
og Frihed“ og paa den anden Side: „Til Kaptain Edvard 
Nielsen fra Svendborg Amis Skytteforening 186G“. Det er 
saaledes nu snart 70 Aar siden, at denne Æressabel, der 
er enestaaende i sin Slags, blev overrakt Edvard Nielsen. 
Han var meget glad for den Ære, der dermed blev vist 
ham. Han bar ofte og gerne denne Sabel. Jeg har saale
des set Obersten mecl den her paa Baagegaard først i 
Halvfemserne, da Skytterne ofte holdt Øvelser her i de 
Aar. Edvard Nielsen var gennem hele sit Liv Ungkarl og 
brugte undertiden den spøgefulde Udtalelse, at »de dan
ske Skytteforeninger er mit eneste Barn«.

Han blev i sin høje Alder noget af en Sterling, var pla
get af en gnavende Sygdom, der efter store Lidelser tog 
Livet af ham og gjorde Ende paa hans pinagtige Ensom
hed. En Ungdomsven, en højtanset Officer, arvede Æres-
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Den sjældne Æres-Sabel og Familien „Hjort“s Billed-Stamtale.

Sabelen, som atter efter denne Mands Død gik over til en 
mindre haabefuld Søn, der ogsaa var Soldat. Fra denne 
er den kommen paa Laanekontoret og stillet til Auktion, 
hvor jeg kjøbte den. Mange Museer og Samlere har øn
sket at kjøbe Æres-Sabelen, men jeg ønsker at beholde 
den for min Familie, og har alt haft megen Glæde af at 
vise den frem til interesserede Mænd.

Diamant-Uhret.
Min Hustru og jeg fik ved vort Bryllup 25de April 1891 

som Brudegave tilsendt et kostbart og sjældent dejligt Dia- 
mant-Uhr fra min gamle Grandonkel, Herredsfoged, Ju-
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Justitsraad A. Hjort Grove 
og F. Hjort 1886.

stitsraad Andreas Hjort 
Grove*) paa Fredensborg.
Dette mærkelige Uhr stam
mede fra min Farfaders 
Broder, Jacob Edvard Col- 
bjørnsen Hjort, født 1793, 
t 1838. Han havde været 
Consulat-Secretair i Al
gier; i denne Stilling hav
de han i Aaret 18145 Lej
lighed til at vise den sven
ske Generalkonsul en Tje
neste ved dér paa Stedet 
at varetage den svenske 
Regerings Interesser, me
dens den svenske Repræ
sentant var fraværende 
paa Rejse en Tid. For 
denne Opmærksomhed 

modtog Consulat-Secretair 
Hjort det her omtalte Uhr, 
der er et Gulduhr indfat
tet af en Perlekrans af 
ægte Perler. Paa Bagklæd
ninger staa »Gace Datni- 
tie«**) i Diamanter. Til 
Uh ret hører en svær Guld-
kjæde med en Smagrad og en Diamant, begge i nydelig 
Indfatning. Under sit Ophold i Algier blev Hjort Vidne 
til en Negeropstand, der gav Anledning til et stort Blod
bad, som skete lige udenfor Consulatets Vinduer, hvor en 
Mængde Negere fik kappet Hovedet af. Det frygtelige Syn 
gjorde selvfølgelig et dybt Indtryk paa den unge Hjort, der 
snart efter fik en Nervelidelse, som endte med Sindssyge, 
saaledes at han ikke kunde betjene sit Embede.

Med mange Omstændigheder og stort Besvær, som 
gamle opbevarede Breve endnu er Vidne om, fik den gam
le Amtmand endelig sin syge Søn hjem og fik ham an
bragt paa Set. Hans Hospital ved Roskilde, hvor Hjort

•) Han havde været Herredsfoged i Holstebro og paa Førslev og boede 
nu som Pensionist i Fredensborg, 1896 løvrigt blev han kjendt ved 
Salget af sin Villa til Kejser Alexander III af Rusland. Villaen laa til 
højre lige ved Indkjørslen til Fredensborg Slot. Han byggede sig der
efter en anden Villa nede i Byen.

**) Det betyder »Vennegave«.
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Bedstefaders Broder, Consulat-Secretair J. E. C. Hjorts Diamant-Uhr med 
tilhørende Guldkjæde og tre Lak-Aftryk af Signeter, tilhørende forskjellige 

af Familien Hjort.

døde 1838, uden at være blevet helbredet, Hans Moder 
arvede Diamantuhret efter Sønnens Død. Da hun vilde 
have skrevet sit Testamente paa sine gamle Dage, had 
hun sin eneste Dattersøn, ovennævnte Andreas Hjort 
Grove, der da var juridisk Candidat og Fuldmægtig i Ju
stitsministeriet, om at udføre dette Arbejde for sin Mor
moder. Og som Betaling for denne Tjeneste modtog han 
det sjældne Diamant-Uhr, hvilket han som nævnt forære
de os i Brudegave i 1891.

Jeg har kun en eneste Gang haft det paa og det var 
ved vort Sølvbryllup.
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Oldefaders Billede.
Efter min ovennævnte Grandonkels Død i 1896 arvede 

jeg blandt tiere andre Familie-Malerier, som jeg mange 
Aar før havde faaet Løfte paa, ogsaa min Farfaders Fa
ders Billede. Af gamle Breve ved jeg, at han selv har la
det det udføre i Aaret 1802, da han var Amtmand i nor
dre Bergenhus Amt, men paa den Tid her nede i Kjøben- 
havn for at søge anden Ansættelse. I de Breve, som han 
skrev hjem til sin Hustru i Bergen, omtaler han Billedet. 
Det er i Mineatur og malet paa Elfenben samt indfattet 
i Guldramme. Oldefader er malet med Paryk og i rød 
Amtmands-Uniform. Bagklædningen er dækket af et nyde
ligt Fletværk af hans eget Haar, der er holdt fast af en 
Elfenbens Bræmme, hvorpaa staar »Til Kjærligheds Min
de«, som er omgivet af en Bouqet Forglemmigej af ædle 
Siene. Alt sjældent smukt og betegnede arrangeret, saale- 
des at Billedet med Tilbehør fremtræder som et prægtigt 
Klenodie, der er af megen Værdi, særlig for Slægten.

Den gamle Sølv-Sukkerskaal.
Min Hustru og jeg fik ogsaa en anden smuk Gave til 

vort Bryllup, som jeg vil nævne her. Det er en stor Sølv- 
Sukkerskaal i Bococostil med en lang Inskription, hvor 
der staar: »Til et Minde om vor Højagtelse for vor ælskede 
Foged, Hr. Andreas Hjort. Ydmygst offereret ved Hans Af
sked fra Aamodl Aar 1792, Af Peder Alme, Peder Boelstad, 
Tollof Oltershaugen, Helge Kilde og Svend Moldieset!« Som 
Inskriptionen meddeler, fik Oldefader den overrakt af de 
nævnte Mænd, da han i 1792 rejste til Ribe. Og samtidig 
med Sukkerskaalen blev der offentligt i de »Norske Intelli
gentsedler« sendt ham en Taksigelse af alle de fattige i 
Østerdalen, som ikke havde Raad til at deltage i Udgifter
ne ved Sukkerskaalen. Da denne Artikel saaledes hører 
sammen med Sukkerskaalen, vil jeg afskrive den her, og
saa for at den kan blive bevaret.

»Til forrige Foged over Østerdalen, nu Amtsforvalter, 
Velædle Herr Andræas Hjort! Huusbond! Saaledes tiltale 
vi Dig altid — Du bar sendt os et Farvel, som kun den 
tvrlige Mand kan sige sine forladende Undergivne. — Ja! 
Du var ærlig i al Din Vandel og forenede Billighed med 
Beskedenhed, Ømhed og Sagtmodighed med Retfærdighed; 
og derfor vil Tabet af Dig vanskelig blive os oprettet. Din
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Oldemoder Rachel Hjort, f. Gjerløffs, Emaille Gulduhr med Kjæde. Over 
dette Maleri i Guldramme af hendes Mand, Amtmand A. Hjort (fra 1801), 
tilhøjre Maleri af hendes Fader, Grosserer J. Gjerløff (1709 — 1800) og til 

venstre Maleri af N. E. Fenger (hendes Søn, F. Hjorts Svigerfader). 
Under Uhret Familien Fengers Sølvsignet med Fengernes Vaaben (Fuglen

„Fenge“), som ses i Lak-Aftrykkene.
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Bortgang maa alt- 
saa smærte os og 
drive enhver af os 
til, herved offentlig 
at sige Dig den op
rigtigste Tak for de 
8 Aar, Du saa fuld
kommen upaakla- 
gelig har været vo
res foresatte Foged.
Vores gode Ønsker 
skal derfor altid 
følge Dig og da Du 
allene behøver Hel
bred til at blive Den gamle Sølv-Sukkerskaal og Flødekande med 
lyksalig, hvor Du Amtmand Hjorts Billede i Guldramme,
kommer, saa vil vi
fornemmelig ønske og tilbede Dig denne. — Fra Tøndsæt 
og Tolgens Præstegields Almue den 24de April 1792«.

Redactionen af Bladet har nedenunder skrevet:
»Hvo vilde ikke ønske sig en saadan Krands af den 

norske (Iran hængt om sin Bautasten«.
Saavel det paagældende Nummer af de »Norske Intelli

gentsedler« som selve Sølv-Sukkerskaalen er stadig i mit 
Eje. Min Fader havde faaet den af sin Fader og han igen 
af Amtmanden. Vi tik Skaalen tillige med Flødekanden af 
min Faster, Frøken Sophie Hjort.

Det mærkelige Fengerske Sølv-Bæger.
Først i Halvfemserne under et Besøg hos min gamle 

Grandonkel, Grosserer C. Christensen, modtog jeg som 
Gave et ejendommeligt Sølv-Bæger, der oprindeligt har 
tilhørt Grosserer Peter Fenger, den første Fenger her i 
Landet. Dette Bæger er indrettet saaledes, at baade det 
nederste og det øverste (Beholderen) ere formede som 
Bægere, den ene som et Vinglas Størrelse og den anden 
paa et Ølglas Størrelse; og altsaa kan man benytte, hvil
ken Del, man Ønsker, blot ved at vende Bægeret. Dette 
kan desuden deles paa Midten i to Dele og samles i den 
modsatte Ende, saaledes at Bægeret da bliver til at stort 
Sølvæg paa et Gaaseægs Størrelse, og det opbevares i et 
gammelt originalt Læderfutleral. Bægeret har ingen In
skription, men er usædvanlig pænt bevaret og er aldeles
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Oldefader, Amtmand A. Hjorts Tobakspung og hans Søster, Johanne 
Marie Sørensdatter Hjorts Banketræ med Forbogstaver og 1781 samt Tip 
oldefader Peter Fengers Rejse-Sølvbæger og dertil hørende Læderfutteral-

som nyt, skjønt over 200 Aar gammel. 1\ Fenger brugte 
det paa sine mange Sørejser til Ostindien og kunde let 
medbringe det i sin Lomme, endog fyldt med Vin, uden 
at denne kunde løbe ud.

Det bortblevne Familie-Krus.
Da jeg var en lille Dreng, kom jeg ofte med Moder og 

mine Søskende ned til Halseby i Besøg hos min Morfader, 
som ejede en Bondegaard dér i Byen. Til Gaarden hørte 
en dejlig Frugthave og der op til stødte ikke alene en 
stor Broncealder-Kjæmpehøj, men ogsaa en mægtig Lang
dysse med en Mængde store Sten- og Stenaldergrave. Alt
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dette var som skabt for os Børn til at lege i. Det var en 
herlig Plads, hvor vi var hele Dagen. Naar vi saa kom 
ind om Aftenen og Bedstefader kom hjem fra sine Han
delsture (han handlede noget med Heste og Kvæg), saa 
tømte han sine Penge ud af Lommerne i et gammelt stort 
Sølvkrus, som stod paa en Dragkiste i Mellemstuen, men 
nu under Paafyldningen kom ned paa Bordet, medens vi 
Børn krøb op paa Bordet for bedre at se de blanke Spe
cier og Dalere. Det gjorde et vist Indtryk paa mig at se 
det meget Sølv forsvinde i Dybet af det store, brede Krus, 
som stod paa tre svære Kuglefødder. Paa Laaget stod 
Aarstallet 1651. Det skulde være skænket som Brudegave 
af en Søkaptajn, hvorfor der ogsaa i Kruset var indgrave
ret to Skibsankre. Endvidere stod der: »Mit Haah til Gud 
alene« og i Laaget var indgraveret Navnene paa alle Ejer
ne fra 1651 til min Bedstefader. Dette dejlige Krus gik i 
Arv til min Moders eneste Broder, Hans Andersen, hvis 
Kone i Uforstand hyttede det hort for nogle »moderne« 
Skeer. Jeg har i mange Aar været paa Jagt efter dette 
gamle Familiestykke, som jeg gerne vilde betale dyrt; men 
(let er ikke lykkedes mig at finde det, skjønt jeg har haft 
flere Hjælpere. Antagelig ligger det fast hos en eller anden 
Samler, da det er utænkeligt at nogen er dum nok til at 
smelte det.

Mine gamle Breve.
Saa godt som alle de Breve, jeg har modtaget i min 

Levetid, har jeg opbevaret og ordnet i Pakker. Hertil kom 
en Mængde gamle Familie-Breve, som jeg har faaet i Arv 
eller Gave; disse har det ogsaa været mig en stor Glæ
de at gemme og saa en Gang imellem at tage dem frem 
til Gennemlæsning. Gennem disse Breve har jeg faaet et 
ret indgaaende Kendskab til de enkelte Medlemmer i Slæg
ten, som (skjønt de alle ere døde for mange Aar siden) 
er kommen til at staa mig ret klart, ja, for flere af dem, 
næsten som de var lys levende. Gennem Familie-Brevene, 
navnlig Breve mellem Ægtefæller, eller Forældre og Børn, 
faar man det paalideligste Indtryk af den paagældende 
Person. I disse Breve træder Personen frem i sin sandeste 
Skikkelse og saadanne er dog som Begel fri for den Ud
smykning af Sandheden, som trådtes i saa mange andre 
Breve; isa'r hvor det gælder Forretning. Jeg har ikke ale
ne gemt alle mine Faders Breve, som jeg har ladet ind
binde, men jeg har ogsaa en Del af Bedstefaders, Olde-
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faders og Tipoldefaders samt en Del fra fjerne Slægtninge. 
Jo, ældre disse Breve bliver, af desto større Betydning

vil de blive; især for Efterslægten.

Gamle Billeder.
Ved Siden af de gamle Familie-Breve, er Familie-Bille

der et udmærket Hjælpemiddel til Fremskaffelse af paa- 
lidelige Indtryk af de paagældende Slægtninge. Forunder
ligt er det gennem Billeder at konstatere, hvor mærkeligt 
enkelte Legemstræk, Bygning og Udseende er gaaet i Arv, 
stundom gennem mange Led. Og ligesom man ad denne 
Vej kan faa Vished om de legemlige Egenskabers Nedarv- 
ning, saaledes tør man vel ogsaa forudsætte, at de sjæle
lige Evner og Anlæg i nogen Maade er gaaet i Arv paa 
samme Maade. De gamle Breve kan ofte være mig til 
Hjælp for af faa klaret disse Spørgsmaal. Dette er en af 
Grundene til, at jeg med megen Interesse og Glæde ogsaa 
har samlet paa Familie-Billeder, af hvilke jeg bar mange; 
lige op til 300 Aar gamle. Se Billederne Side 254.

Farmoders og Mormoders Blomster.
Naar Talen drejer sig om Blomster, maa jeg erkende, 

at jeg føler, jeg savner en Del, baade af Kendskab, Inter
esse og Forstaaelse af den Glæde, som jeg véd, andre kan 
have af Blomster. Men alligevel er jeg glad for de to Kak
tus, en Cereus-Kaktus, som stammer fra min Farmoder, 
og en Phylo-Kaktus, som hidrører fra min Mormoder og 
før hende, hendes Søster, men længere tilbage kjender jeg 
ikke deres Historie. Jeg syntes, det er morsomt, at de 
har kunnet holde Livet saa længe og endnu kan staa i 
deres fulde Glans, naar det prægtige, højrøde Blomster
flor staar i al sin Pragt. Naar jeg ser det, saa maa jeg 
tænke paa og mindes mine to forlængst afdøde Bedste
modre. Ja, jeg tror, at disse Planter er Skyld i, at jeg 
tænker paa disse Slægtninge hver Dag; skjønt de ere gaaet 
bort for mange Aar siden; den ene endog for 88 Aar si
den. Saaledes maa de to Kaktus nu være over 100 Aar 
gamle.
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Farmoders Kaktus til venstre og 
Mormoders Kaktus til højre.

Jeg har alle Dage 
haft en vaagen In
teresse for mange 
Ting, og ganske sær
ligt for all, hvad der 
vedrører min egen 
Slægl. Dette har ført 
med sig, at liere af 
de ældre blandt Fa
miliens M ed le m mer 
har overladt mig saa 
mange gamle Sager.
Af disse kunde der 
være Anledning til 
at mevne endnu liere 
Ting end alt sket, 
men det vilde dog 
føre for vidt. Kun vil 
jeg lige berøre, at jeg 
ogsaa ejer nogle gam
le Prætiosa, som op
rindelig har tilhørt 
min Tipoldefader,

Kjøbmand Peter Fen
ger og hans Hustru,
Else Brock, der var
Søster til den bekjendte Legatstifter, Niels Brock. Til Ny
delsen af hvilket vor Familie har en fortrinlig Adgang.

I)en forsvundne Diamanl-Brosche.
Blandt de mange herlige Smykker fra Else Brock var 

ogsaa en meget stor og prægtig Diamant-Brosche, der var 
mange Tusinde Kr. værd, som i min Ungdom ejedes af 
min Faster, Frøken Sophie Hjort. Hun satte megen Pris 
paa dette dejlige Klenodie; hun viste mig det ofte og sag
de, at jeg skulde arve dette Familiestykke, som hun vær
nede om med stor Pietet. Hun gik aldrig med det uden 
ved store højtidelige Lejligheder, og af Frygt for at tabe 
Broschen, saa syede hun den fast til Kjolen. Under hen
des lange Sygdom, der endte med, at hun blev helt sløv 
og gik fra Forstanden, kunde hun saaledes ikke selv værne 
om sine Ejendele. Alle hendes Nøgler var i den Tid (ind
til jeg fik erklæret hende umyndig og indsat som hendes 
Værge) i Hænderne paa Pensionatets Damer, hvor hun
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boede. Da min gamle Tante var død i Marts 1914 og jeg 
overtog hendes Indbo, var min Overraskelse stor, da jeg 
vel fandt Æsken, hvor Diamant-Broschen plejede at op
bevares, men den var tom og det kostbare Familiestykke 
fandtes ikke, trods al Søgen.

Naar jeg saa ivrigt i hele mit Liv har samlet paa saa- 
danne gamle Familie-Genstande, saa er dette ikke alene 
fordi jeg har en personlig Interesse for gamle Sager i al 
Almindelighed, det har jeg; men det er endmere fordi 
det er min faste Tro, ja, min Overbevisning, at Slægts- 
minder og Slægtsstykker er bedre, jo, ældre de er, og 
jo flere Minder, der knytter sig til de enkelte Ting, kan 
faa en heldig, ja, maaske en indgribende god Betydning 
for den yngre Slægt. Ikke alene derved, at man i disse, 
maaske Aarhundrede gamle Sager kan aflæse de enkelte 
Generationers Kultur, Smag og Interesse m. v., men end
videre derved, at de unge med Ærefrygt og Glæde vil se 
paa og beundre disse Genstande som de véd, at de heden
gangne Forfædre med Omhu, Pietet og Kærlighed har 
værnet om.

Alt dette vil de Unge beundre og se op til med (ilæde 
og Stolthed, som noget for dem attraaværdigt, som de 
med Længsel vil hige efter at komme til at eje og værne 
om. Saaledes er det min Tro, at de gamle Sager kan faa 
en god Betydning som Middel til at hæve Slægtens Inter
esser, uden at det i mindste Maade derfor leder Hjærte 
og Tanker bort »fra det ene fornødne«, men det vil langt 
snarere kunde bidrage til at faa Hjærterne til at svulme i 
Taknemmelighed mod Gud, som i sin store Naade ogsaa 
har maget det saaledes, at Modtagerne ere blevet velsignet 
med saadanne Familiegoder for at de kan glædes ved dem.

Det er derfor min Anskuelse, at Antikviteterne ikke bør 
anbringes paa Museerne, saalænge der findes forstaaende 
og omhyggelige Medlemmer i Familierne, der vil og kan 
bevare disse og kan gjøre deres Betydning anskuelig for 
de yngre. Først, naar disse Forhold ikke mere er tilstede 
i Slægten, bør Antikviteterne opmagasineres i Museerne, 
dels for at blive bevaret og dels for at gavne andre Slæg
ter, som maaske intet ejer af den Slags.

I Overensstemmelse med denne Opfattelse har jeg ogsaa 
arbejdet i mange Aar, ligesom jeg har udtalt mig derom 
paa de mange Møder, jeg som Formand for Historisk 
Samfund har afholdt rundt om i Landet siden 1912, da 
vi begyndte i Foreningen.
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TNING.

Vort Alderdomshjem.
Det sidste Hus, jeg byggede.

S L U
Naar jeg nu, før jeg af

slutter disse mine Erin
dringer, ser tilbage paa 
mit Liv, scm det har for
met sig til denne Dag; 
da sker det med Undren 
og Tak til ham, som fø
rer og leder alt og som 
har velsignet mit Liv paa 
forunderlig Maade og gi
vet mig langt mere her
ligt og godt, end jeg kun
de hede om eller forstaa.

Jeg har alle Dage kun
net gla'de mig ved et 
usædvanligt godt, haade 
legemligt og sjæleligt, Hel
bred, hvilket jeg — næst 
Gud — kan takke mine 
Forældre for, og som jeg 
i nogen Maade mener 
skyldes disse to Menne
skers meget forskjellige 
Fysiologi.

Denne min kraftige Na
tur har dog vistnok ogsaa 
i nogen Maade forledet
mig til undertiden at byde mig selv andet og mere end 
godt var, og som kom mig dyrt at staa, før det gik op 
for mig, hvilken forkert Vej, jeg var inde paa.

Endvidere blev det ikke uden mægtig Indflydelse paa 
mit senere Liv, at jeg i saa ung en Alder fik betroet saa 
store Stillinger. Før jeg endnu var 20 Aar gammel, var 
jeg Forvalter paa Marienborg, en af Landets allerstørste 
Herregaarde, som jeg til Tider — ved Skæbnens Omstæn
digheder — kom til at skalte og valte med, som jeg vil
de. Her erhvervede jeg mig en Selvsikkerhed og Selvtillid, 
der blev alt for tidligt og fuldkommet udviklet hos mig, 
og som jeg senere havde megen Besvær med at begrænse 
til sit passende og rette Forum. Men jeg indhøstede ogsaa 
i denne og de andre Stillinger rige Erfaringer paa mange 
Omraader, der senere i Livet er kommen mig til megen 
Nytte.

Min stærke Konstitution i Forbindelse med min levende
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Interesse for mange Ting tillige med en higende Lyst efter 
at være med, hvor Livet rigtig rører sig, har gennem de 
forløbne Aar undertiden ført mig lovligt langt ud, endog 
saa langt, at jeg til Tider glemte, hvem det var, der gav 
mig Kræfter til de mange Arbejder, og hvem det var, der 
gav mig Lykke og gode Kaar. Saa glemte jeg ogsaa under
tiden i al min Travlhed at takke Gud for alle de store 
Gaver, han lagde paa min Vej. Den store Travlhed og 
det rige pulserende Liv brusede i mig i en saadan Grad, 
at jeg ofte havde meget vanskeligt ved at blive stille for 
Gud. Han maatte ogsaa tage haardt paa mig, for at jeg 
kunde komme til at forstaa, hvem der var den stærkeste.

Men midt i mit Livs store Travlhed, gav Gud mig en 
sjælden, trofast og god Medhjælper i min Hustru. Hun 
holdt mig fast i Troen, hun glemte aldrig, hvor det var, 
vi skulde hente Hjælp, Raad og Støtte i alle Forhold. Hun 
bad for mig i alle mine Foretagender; hun bad om Guds 
Velsignelse og Hjælp til alt, hvad den Hellige Aand vilde 
føre os og lede os ind i. Denne min gode Skytsaand 
glemte heller ikke at frembære en fattig Tak til Gud for 
hans mange gode Gaver, og det var min Hustru, der førte 
mig ved Haanden ind i Lønkammeret, hvor vi i Fælles
skab for Guds Ansigt overgav os og bad om at maatte 
være med i hans Tjeneste. Vi føler begge, at vor skrøbe
lige Tak for alle de herlige Gaver er saare fattig og ringe 
imod al Guds Godhed imod os.

Thi selv om vi maa erkende, at »aldrig er vi uden 
Vaade«, saa maa vi dog tillige takke for, at vi »aldrig er 
foruden Naade«. Saa forunderligt har for os Sorg til Glæ
de været lænket »Besk og sød i Livets Skaal, saadan er 
vort Levnets Maal«.

Efterhaanden er der dog nu i Aftenstunden kommen 
mere Ro og Stilhed over vort Hus og Hjem, og over os 
selv saaledes, at vi med Glæde og Tilfredshed i Fred kan 
prise og takke Gud for de gode Kaar og for hans for
underlige herlige, velsignelsesrige Ledelse af alt for os til 
denne Stund.
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I Jette er en Copi af Karl van Manderns Maleri i Holmens Kirke af Loftet 
i Gabriel Jacobsen Kyngs (min Tipoldefaders Oldefader) Kirkestol s. St., 
hvor under Familien er begravede gjennem 300 Aar. Billedet er en syrn. 
bolsk Fremstilling af den christne Tilhørers Andagt under Gudstjenesten

Hvad jeg her har skrevet i denne Bog er: »Ikke for 
mig! Men for mine Efterkommere!« Idet jeg haaber og 
tror, at de her ved nærmere Eftertanke vil linde et og 
andet, der kan hjælpe dem ind paa den rette Vej her i 
Livet. Læseren vil ikke være i Tvivl om, at Guds Velsig
nelse paa forunderlig rig Maade har fulgt mig og mine 
og vort Hjem hele Livet igjennem; saaledes at jeg nu 
med Undren og Tak til Gud bliver ganske stille.

Man vil se, at min Moder i min tidligste Barndom i 
stor Alvor og Ydmyghed lærte mig at bede til den levende 
Gud og senere at nedbede Guds Velsignelse over mit Liv 
og min Gjerning. Min Fader havde vanskeligere ved at 
lægge sit inderste Hjærte aabent frem, naar andre var Vid
ne dertil; men i Enrum følte jeg, at han bad for os. Det 
er blandt andet saaledes min Overbevisning, at det var
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igjennem inderlig Bøn, han kom i Forbindelse med Xæs- 
gaard og fik mig anbragt der. Her var jeg jo langt borte 
fra Hjemmet og Slægten; men Forstander la Cour var 
ikke alene en af Landets mest ansete, baade praktisk og 
tbeoretiske Landmænd, men ban var frem for alt et oprig
tigt, troende cbristent Menneske, der paa en enestaaende, 
udmærket Maade forstod at lede os Unge ind paa Guds 
Veje — og holdt os fast der. Her paa dette herlige Sted 
fandt jeg flere gode Venner, hvis Venskab bar boldt bele 
Livet, blandt andet de to Brødre Larsen, som jeg bar 
nævnt, og som bar haft saa stor og god Betydning for 
mig, navnlig i cbristelig Henseende, hvem jeg altid har for- 
staaet og opfattet som herlige (iuds Gaver til Hjælp for 
mig i aandelig Henseende.

PLndelig bar (hid maget det saaledes, at jeg fandt og 
vandt den herligste og skjønneste Kvinde i alle Henseen
der, som nogen kan ønske sig til Hustru. Hun kom med 
én gjennem mange Slægtled nedarvet og erhvervet Kul
tur, et fint og nobelt Væsen og Dannelse, et varmt og tro
fast Hjærte, ædel Tænkemaade, stor Energi, en fast Villie 
og et trofast og kjærligt Sind, samt stor Arbejdsevne og 
god Indsigt i mange Ting. Hertil maa først og fremmest 
nævnes hendes levende bevidste og grundmurede Cbristen- 
dom, som bun bar besiddet fra sin første Barndom, bi
bragt af hendes prægtige Fader, og som forud bar besjæ
let hendes fædrene Slægt i mere end 300 Aar. Kun meget 
faa har som min Hustru saa indgaaende Kjendskab og 
Forstaaelse til hele Biblen. Derfor intet Under, at min 
prægtige Hustru blev mit Livs store Lykke. Hun satte sit 
Præg, kjærligt og dybt i vort fadles Hjem og paa vore 
Børn, særlig paa vor Datter, Ragna; og igjennem vort 
lange og lykkelige a'gteskabelige Samliv, blev min gode 
Hustru den, om hvem mit Liv i det store og hele drejede 
sig. Hun blev saaledes den bedste og største »Begivenhed« 
i mit Liv.

Men siden 1925 har min Hustru, efter at være baardt 
angreben af Gigtfeber trende Gange, været bunden til sin 
Stol og ude af Stand til at bevæge sig uden ved Hjælp af 
Krykker og i korte Afstande, men med sine Hænder bar 
hun i denne Tid med stor Energi udført en Mængde fine 
og sjældne Haandarbejder, som bun bar glædet mange Men
nesker med. — Fra vort første Møde til denne Dag, staar 
hun daglig i inderlig Forbindelse med den levende Gud, 
og hun bar været trofast til at bede for mig og med mig 
i alle vort Livs mange forskjellige Forhold. Guds herlige



279

Anna og Frederik Hjort i Verandaen en sen Oktoberdag 1935. Paa Bor
det det 200 Aar gamle Fengerske Smykkeskrin og bag ved, Ragnas Kak
tus, som blev bragt af Svejstrup som en lille Spire i Vestelommen den 4/5 
1899. Den lille Kiste længst til højre indeholder vore Forlovelsesbreve.

Velsignelser er stadig strømmet ned til os og vort Hjem og 
i Tilgift har vi faaet betroet mangfoldige sjældne og vær
difulde Ting, som har tilhørt Slægten gjennem lange Ti
der og som vi med (ilæde og Pietet har værnet om, blandt 
andet ogsaa fordi vi tror, at disse gamle Sager — rigtigt 
opfattet og forstaaet — kan bidrage til at lyksaliggjøre 
Efterkommerne. De gamle Ting har for mig dannet Grund
lag for flere af mine Interesser, som jeg endnu glædes ved.

Jeg har betragtet alt som betroet af Gud til Opbevaring, 
og vi efterlader det nu til vore Efterkommerne, idet jeg 
formaner Eder til at søge ind paa Guds Veje og der søge 
hans Hjælp og Bistand, — og husk altid at holde Døren 
aaben for hans Velsignelse under alle Forhold. Gud har 
givet Mennesket en fri Villie og tvinger ingen, men vi kan 
klin ved Jesu Hjælp komme ind til den levende Gud Fa
der. Husk det.

Ja, hvor er det herligt at leve under Guds Førelse, som 
jeg i stor Skrøbelighed saaledes har prøvet. Skulde jeg
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Hjorts Familiegravsted paa Tommerup Bys Kirkegaard.

endnu, før jeg slutter denne Bog, nu i den sene Høst, da 
jeg er gammel, og bør være forberedt til at drage herfra, 
fremføre et Ønske og en Bøn til Gud, vil det blive om, 
at noget lignende maa times Jer, mine Efterkommere; thi 
dette er den største og bedste Rigdom, jeg kan ønske 
Eder, vel at mærke dersom I selv vil modtage den og 
selv vil være med at bede derom og takke derfor — og 
er indrettede paa og kan taale at bære en saa stor Lykke 
og ikke glemme daglig at takke den almægtige for alle 
hans mange og store Gaver.

Husk altid paa, at den levende Gud, som styrer Univer
set og Nationernes Liv, for ham vil det ogsaa være natur
ligt og let at gribe ind i det enkelte Menneskets Liv. Og 
dersom vi lever i Samliv med Gud, vil det igjennem in
derlig Bøn kunne lykkes at faa ham til at hjælpe os efter 
vort Ønske, dersom vort Ønske ikke gaar imod hans Villie.

Idet jeg nu slutter vil jeg minde Eder om Johannes 
Evangeliet, 3die Kapitel det 16de og 31te Vers, hvor der 
staar:

»Thi saaledes elskede Gud Verden, at han gav sin Søn den en- 
baarne, for at hver den, som tror paa ham, ikke skal fortabes, 
men have et evigt Liv. Og: »Den. som tror paa Sønnen, har 
et evigt Liv; men den, som ikke vil tro Sønnen, skal ikke se 
Livet, men Guds Vrede bliver over ham.« —

Villa »Viola«, 19/10 1935.
F. HJOHT.




