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inde i København, i det latinske Kvarter,
over for Universitetsbiblioteket, staar der el
gammelt Træ. Det er en Kastanie og et af de Træer,
der bliver tidligst grønne om Foraaret. Naar det
er sprunget ud, ved man, at nu er det ved at blive
Sommer. Man kalder det Holbergs Træ, fordi det
staar paa det Sted, hvor han i sin Tid havde sin
Bolig, og fordi det sammen med et andet, som nu
er fældet, efter al Sandsynlighed er plantet af ham.
Naar man gaar der forbi en Sommerdag og ser det
vifte med sine Grene mellem de graa ogrøde Mure,
Kirken og Universitetet, synes man, at det er kønt,
at det netop er Holbergs Træ, der saaledes bringer
Københavnerne Sommer i By, saadan som han
selv paa en Maade har gjort ved sine lystige Ko
idt

M
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medier. Man bliver helt glad ved at tænke paa, al
der foruden den danske Skueplads findes endnu
et levende Minde her i Staden om den Mand, som
Byen København næst efter sin Grundlægger skyl
der mest, og at der midt imellem de golde Stene
gror noget efter ham,som,efter hvad ban selv bar
sagt, bar gjort det latinske Ord: »Han planter Træer,
som skal blive en anden Slægt til Gavn«, til Løsen
for sit Liv.
Ude paa Landet, et Par Mil nord for Sorø og
Slagelse ved Landsbyen Tersløse, ligger en gam
mel Herregaard. Det er Tersløsegaard, som Holberg
ejede, og hvor ban i den sidste halve Snes Aar af
sit Liv boede hver Sommer. Ogsaa her staar der i
Gaarden og Haven Træer, hvoraf han rimeligvis
har plantet nogle. Ligesom »Holbergs Træ« i Fiol
stræde minder om Forfatteren af de københavnske
Skuespil, minder »Holbergs Gaard«, der ligger paa
et højt Sted med vidt Udsyn i Midten af Sjælland,
om ham, der skrev de to bedste og mest nationale
Komedier, vi har: Bondekomedierne »Jeppe paa
Bjerget« og »Erasmus Montanus«. Det gør ordenlig ondt at se, hvor forfalden denne Gaard og hvor
forsømt den lille Have er, som Holberg selv har
ønsket skulde være som et levende Monument
over ham efter hans Død.
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I
Man har spurgt, hvor man skulde tænke sig
den Landsby liggende, der er Skuepladsen baade
for »Jeppe paa Bjerget« og »Erasmus Montanus«.
At den ligger paa Sjælland, er givet, da det udtryk
kelig siges i »Erasmus Montanus«, og da Holberg
selv om Hovedpersonen i »Jeppe paa Bjerget«, hvor
bestemte Stedsangivelser fattes, har sagt, at han er
en sjællandsk Bonde. Det laa da nærmest at tænke
paa St. Jørgensbjerg eller »Bjerget« lige uden for
Roskilde, og den ypperste af Jeppes Fremstillere,
Lindgreen, der var opvokset der paa Egnen, spillede
derfor ogsaa Rollen ud fra den Forestilling, at Jeppe
var en af de Bønder fra Bjerget, som han havde
moret sig over i sin Barndom. Men da der i »Jeppe
paa Bjerget« siges at være to Mil til Købstaden og
i »Erasmus Montanus« en Dagsrejse til København,
syntes denne Antagelse alligevel ikke at kunne
passe. Man gættede da paa Landsbyen MunkeBjergby eller Bjergby, i daglig Tale vistnok kaldet
»Bjerget«, i Sorø Amt. Det passede. Fra denne By
er der to Mil til Slagelse, en Dagsrejse til Kø
benhavn og en Fjerdingvej, lidt mere og lidt min
dre, til den nærmeste Herregaard og den nærmeste
Kro, saaledes som Holberg aabenbart har tænkt
sig det i »Jeppe paa Bjerget«. Og i »Erasmus Mon-
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tanus« nævnes udtrykkelig Slagelse: Per Degn har
gaaet i Slagelse Skole. Da han vistnok aldrig har
»deponeret«, som han siger, d.e. taget Studenter
eksamen, men er gaaet lige fra Skolen over i sit
Degneembede, er det altsaa ogsaa af den Grund
sandsynligst, al »Bjerget« maa søges i Nærheden af
denne By, som Holberg oftere nævner i sine KoxytAfienbiad?. medier, og hvor ogsaa Modellen til den politiske
Kandestøber skal have været at finde. Og naar Jeppe
Berg, Montani Fader, undrer sig over, at Latinen er
gaaet saa godt i hans Søn, skønt »vi (o: han selv og
hans Bymænd) ikke er af de højlærdes Bønder« (Fæ
sterne af Universitetets Jordegods), stemmer det me
get godt med, at Universitetet netop ikke besad no
get Gods i Munkebjergby, men i det nærliggende
wertauffAnteg- Pedersborg. Da man nu ved, at Holberg selv som
neiser S. 80.
°
Professor ved Universitetet var Indehaver af Haverdrup Tiende i Pedersborg Sogn paa den Tid, da
han skrev sine Komedier, er det jo særdeles rime
ligt, at han paa en af de Udflugter fra Byen, som
han, der var en lidenskabelig Fodgænger, elskede
at foretage, er kommet til denne Egn og her har
gjort nogle af de Iagttagelser, som han snart efter
brugte i sine Komedier. At han ogsaa benyttede
Landsbyens Navn i disse Komedier, kom naturlig
vis ikke af, at han ønskede, at man skulde tænke
netop paa dette Sted, da han tværtimod maatte
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ønske, at man ikke skulde tænke paa noget Sted i
Særdeleshed. Og til at betegne en dansk eller sjæl
landsk Landsby i Almindelighed egnede næppe
noget Navn sig saa godt som dette, der i sig selv
er et Fællesnavn og paa Holbergs Tid brugtes om
i det mindste fire Landsbyer paa Sjælland, nemlig
foruden St. Jørgens-Bjergby og Munke-Bjergbv
Slots-Bjergby ved Antvorskov og Stifts-Bjergby
mellem Kalundborg og Holbæk.
Man maa da have Lov til at tænke sig som Skue
plads for Holbergs sjællandske Komedier den Egn,
hvor han tyve Aar senere selv kom til at bo. Her
har han altsaa set Jeppe og Kroen og Herregaarden, der hver for sig har Herredømmet over hans
Liv. Hvad den første, Kroen, angaar, saa havde
den i gamle Dage og har endnu, efter at den er
nedlagt, et Navn: »Stodderklemmen«, der er saa
betegnende — frygteligt betegnende — for Jeppes
ulykkelige Tilstand, at man godt kan tænke sig,
at Holberg alene af dette Navn var blevet inspire
ret til den første Akt af sin Komedie. Og Herregaarden, der ligger i en lille Spasereturs Afstand
fra »Bjerget«, bliver da ingen anden end Tersløsegaard, en Fjerdingvej fra Munkebjergby. Da Hol
berg skrev sin Komedie, var der ingen Baron paa
Tersløse — der var i det hele ingen Baroner paa
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Sjælland paa »Jeppe paa Bjerget«s Tid — men tyve
Aar senere kom der en, nemlig Holberg selv.

II
Da Holberg i Aaret 1745 købte Tersløsegaard
og Ødemark, havde han allerede i flere Aar haft
Ejendomme der paa Egnen. Fem Aar før havde
For Litteratur han købt den nærliggende Brorup- og Ørebogaard
s. 173 ir.
og en Del Bøndergaarde i Havrebjerg og Blæsinge.
Ja, hvis en Ytring, han bruger i en af sine EpistEp. 49.
ler fra 1748, at han i en Tid af 30 Aar har haft
Ep. sås.
med Jordegods at bestille (et andet Sted siger
han mindre tydeligt i Anledning af de Tab,
han led ved den store Kvægsyge i 1750, at »hvad
der fast ved 40 Aars idelige Arbejde er vun
det, er paa en Tid af 8 Dage forsvundet«) tyder
paa andet og mere end hans Bestilling som
akademisk Tiendetager, har han altsaa allerede
paa den Tid, da han skrev sine Komedier, begyndt
at anbringe sine Midler i Ejendom paa Landet, og
da rimeligvis i den Egn, hvor han senere købte
sig sine Besiddelser. Holberg var, da han skrev
»Erasmus Montanus«, sikkert ikke naaet saa vidt
som Jeronimus i dette Stykke, der har »tjent sig
frem ved Pennen« ligesom Holberg selv (men rig
tignok paa en anden Maade, da han har været ved
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Handelen) og nu ejer fast den tredje Del af Byen.
Men han har sikkert allerede den Gang anset dette
for den fornuftigste Maade at anbringe sine Penge
paa; i Komedien »Den Stundesløse« har den kø
benhavnske Rigmand, der er Stykkets Hovedper
son, en Del af sin Kapital anbragt paa denne Maade,
og en Scene i Komedien viser tydeligt, at Holberg
allerede den Gang ikke var ubekendt med, hvor
dan en Fæstebonde og hans Husbond snakkede
om en Madpose. At han ogsaa den Gang havde
gjort sig sine Tanker om, hvordan en ret Herre
mand bør være, ser man af Baronen i »Jeppe paa
Bjerget«, som jo ikke blot er en lyslig Junker, der
har sin Morskab af den drukne Bonde, men en
fornuftig og rettænkende Godsherre, der ved, at Jeppe paa njei
Bøndernes Vel er Herremandens Vel.
ye‘ '8
Om Holberg allerede den Gang har tænkt sig
den Mulighed, at han selv en Gang kunde blive
en saadan Herremand, kan man ikke vide. Men
da han nogle Aar før sin Død virkelig naaede saa
vidt, var det ham en stor Tilfredsstillelse, at Løn
nen for hans arbejdsomme Liv laa for ham ikke
som foranderlige Værdipapirer eller et forfænge
ligt Titelbrev, men i en fastere Skikkelse som et
stort sjællandsk Gods med Ager og Eng og anden
Herlighed. Da saa Titelen til sidst kom, og Rege
ringen i Aaret 1747 til Tak for hans Tilbud, at
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hans Ejendom efter hans Død skulde tilfalde en
ofienlig Stiftelse, Sorø ridderlige Akademi, op
højede hans Gods til et Eriherskab og ham selv
til Baron, tog han gerne derimod og glædede sig
over, at Æren i dette Tilfælde fulgte efter Fortje
nesten. Naturligvis havde han andre Grunde til at
lade sig adle end den, han anfører for Spøg, at
han ved sit eget Eksempel kunde bevise Sandhe
den af den Sætning, hvorpaa han saa ofte havde
givet Eksempel i sine Skrifter, at Folk her til
Lands ikke bliver ret galne, før de bliver 60 Aar
gamle, saa at han altsaa med sit eget Liv kunde
bekræfte sin Lære. Han antyder sammesteds, at
han »ikke fattes solide Argumenter, som af for
nuftige Folk er bekendte«. Et af disse og vel det
vigtigste, som han for visse Aarsagers Skyld maa
fortie, var vel dette: at han vilde vise, at man ved
sit eget Arbejde kunde fortjene den Ære, som
ellers vandtes ved Embeder, Arv eller kongelig
Letmedsbreuc s. Naade. Han, der ogsaa ellers vedkender sig sin
engelske Tænkemaade, havde samme Begreb om,
hvad Herlighed her paa Jorden er, som en EngEP. i~6.
lænder, nemlig Herredømme over Jorden. »Mit
Baroni« skriver han efter sin Ophøjelse, »ligger ikke
udi Maanen*, men existerer virkeligen paa Jordens
o.

Wolffs Journai iats iv. s.

93'

* Der laa nemlig den tyske Filosof Ghr. Wolfs, hvis Ophøjelse i
Friherrestanden i Aaret 1745 skal have været en af Grundene til, at
Holberg ønskede samme Ære.
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Klode og ligger udi den Provins Sjælland. Min
Værdighed er og et Embede, hvorudi er en Rea
litet.« Han var i det Kapitel mere engelsk end
Shakespeare, der paa sin gamle Alder trak sig til
bage til sin lille Fødeby for at vande Blomster og
lytte til fredelige Borgeres Aftensamtale paa Gaden,
idet han til det sidste vedblev at arbejde paa at sætte
en forkommen Jord i Skik og Orden og bringe
Form og Fasthed i forsømte Forhold, for at han
»kunde have et Monument efter sin Død, saa at ep. m.
det her maa hedde, som en gammel Philosophus
sagde: Sero arbores, qvæ aliis prosint, det er: Jeg
planter Træer, som andre skulle nyde Frugt af«.
Hvorledes Holberg, da han selv sad som Baron
»paa sin Sædegaard Tersløs«, som han siger med ep m.
velerhvervet Selvejerfølelse, søgte at efterfølge de
Grundsætninger, som Baronen i Bondekomedien
udvikler, faar man et Begreb om gennem hans
Epistler og de Forretningsbreve fra hans Haand, »aniaiv.s.t/r.
som tilfældig er opbevarede. Man ser heraf, at han
ganske rigtigt har arbejdet for Bøndernes Velstand
i den Tanke, at han derved fremmede sin egen. Thi, ep.
.
siger han, Bøndernes Jorde er Hoved-Gaardenes
Spise-Kammer. Han havde en Gang, fortæller han,
længe før han selv blev Herremand, besøgt en rig
og fornem Herre paa Landet, hvis Bolig syntes
ham paafaldende tarvelig udstyret. Da han udtalte
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Museum
186 f.

Ep. 79.

sin Forundring derover, havde Herremanden i
Stedet for Svar taget ham ved Haanden, ført ham
om paa sine Jorder og vist ham sine Stengærder,
sine prægtige Skove og sine Bøndergaarde, der alle
var i fuldkommen Stand. Saaledes havde han da
r.« selv senere søgt at bære sig ad paa sil eget Gods,
som, da det faldt i hans Hænder, var i en bedrøve
ligere Tilstand, end nogen kunde tænke sig (den
Mand, af hvem Holberg købte Tersløse, havde kun
været ved Gaarden i to Aar). »Men førend jeg søgie
at rense mine Fiske-Parke, at anlægge Frugthaver
ved Gaarden, hvor ingen var, eller at pynte paa
Værelser, lod jeg de forfaldne Bøndergaarde enten
forbedre eller af Grunden opbygge, forsynede dem
med Besætning og lettede Bønderne deres Hoveri.
Og, da jeg saadant havde gjort, kaldede jeg dem
sammen og sagde: »Nu haver jeg gjort mit; nu maa
l gøre Eders.« Han mente, der maatte Hjælp til Ba
ronens Hjælp. At altsaa en doven og fordrukken
Fæstebondesom Jeppe paa Bjerget vilde være langt
værre faren under denne naadige Herre end hans
Navne i den anden Bondekomedie, Jeppe Berg i
»Erasmus Montanus«, der er en flittig og velstaaende Mand, kan man slutte paa Forhaand. Holberg
siger det ogsaa selv udtrykkelig paa et andet Sted,
hvor han fortæller, at han paa det Spørgsmaal, om
han var god imod sine Bønder, svarede: »Ja, og i
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Særdeleshed mod dem, som er velhavende.« Han
forklarede det derved, at en velhavende Bonde ger
ne er det samme som en flittig, og en fattig deri
mod i Almindelighed ikke andet end en, der er
doven og forsømmelig. Det var derfor paa ingen
Maade saa retfærdigt, som det almindelig antages,
at lette de fattige Bønder deres Byrder, men forøge
de velstaaendes, da Følgen let kunde blive, at en
duelig Mand græmmer sig over, at der skal lægges
Straf paa hans Flid, og at han skal bære Byrder
for sin Nabo, der har drukket og sovet, mens han
har arbejdet. Som man ser, under Holberg som
Baron Jeppe Berg den samme Bet, som han har
givet ham som Forfatter. Dog indrømmer han na
turligvis, at man i ethvert Tilfælde maa tage Om
stændighederne i Agt.
Man ser af hans Breve, at han gjorde det. Der
findes rigtignok ingen Breve fra Baron Holberg til
Jeppe Berg eller Jeppe paa Bjerget, men man har
seks Breve fra ham til en vis Frederik Bjerre (d. e.:
fra Bjergeby), Ridefoged paa Tersløse, formoden
lig en Søn af en af Jepperne, i al Fald siden Hol
berg har saa gode Tanker til hans Agtsomhed og
Troskab, en Slægtning af den vakre Jakob Berg,
Montani Broder. I et af disse Breve paalægger
s«»»/./v.
Baronen, at man »i Tide tager noget Korn fra de '388'
svage Mænd udi Blæsinge og Havrebjerg til Skatter
Ludvig Holberg paa Terslosegaard.

2
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og en maadelig Landgilde«. Han er altsaa lige saa
klog, som Jeppe var i sit Baroniskab, der af Erfa
ring ved, hvor meget man kan stole paa en Ride
fogeds Forsikringer om Bøndernes »Svaghed«. I
Host Dan»»™ et andet Brev hedder det derimod, at man ikke
maa »presse den fattige Degne-Enke til Huset i
Skjellebjerg«, da »det er Synd« (saadan siger ogsaa
Jakob Skomager, naar Jeppe ikke har flere Penge),
smstds. Nr. ir. ja, det er ogsaa forgæves«. Og i et tredje meddeler
han, at han har lovet at betænke sig paa en For
pagters Tilbud, »helst saasom han er en god ær
lig Mand (som Jeppe siger, men ham troede Hol
berg ikke) og man ved ikke, hvad den anden
Forpagter vil give«. Saaledes tager Baronen paa
Tersløse bestandig Omstændighederne udi Agt, og
Hjertet løber ikke længer med ham, end Fornuften
kan vinde med.
I det hele har Holberg i sin Maade at behandle
Bønderne paa meget godt forstaaet at drage sig de
Iagttagelser til Nytte, han havde gjort, den Gang
han digtede om dem. Ligesom Jeppe som Baron
ingenlunde opgiver den Mistænksomhed, der var
hans bedste Forsvarsmiddel, da han var Bonde,
men fordobler den, da han alt for godt ved, hvor
dan Betjenterne søger at føre deres Herskaber
bag Lyset, saaledes blev Holberg, der altid havde
haft »Attention til sine Sager«, ikke mindre paa-
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passende, da han blev Baron. Hans korte og sær
deles saglige Forretningsbreve har en meget be
stemt Betoning, der kan gengives omtrent som
Jeppes: »Ikke saa, I gode Karle! jeg lader mig ikke
saaledes tage ved Næsen.« Snart skal Bidefogeden,
naar der foreligger et skriftligt Tilbud fra den ene l)a. Saml. IV,
Købmand, hemmelig forhøre hos den anden, om
han vil give mere for Kornet; snart skal han i An
ledning af en Anmodning om et Laan i en Ejen
dom der paa Egnen »nøje informere sig, om der Dam,oraNr. ir.
tilforn ikke formeget erlaante; thi hvis ingen fuld
kommen Sikkerhed er, laaner jeg ikke«; snart skal
han stræbe at »aftinge noget paa Murmesterens Da. Saml. a. S.
Regning«. Naar noget Vildt skikkes til Baronen i
København, »maa Buddet tale med mig først, iiost Pomik oy
førend han kører det til mit Hus«.
%£to"e 11 s
Men det værste var dog, at Ridefogederne selv
ikke var til at stole paa. Det blotte Navn er ham
mistænkeligt ligesom Jeppe. Frederik Bjerre havde
han Tillid til, men Ridefogederne paa Brorup voldte
ham idelig Bryderier, hvorfor han til sidst bestemte
sig til at forpagte Gaarden bort. Den sidste af dem,
Mr. Vinderslev, faar Bjerre gentagne Paalæg om
hemmeligt at holde Øje med, da Holberg »er bange
for ham«. Til sidst lod han det komme til Proces
og Dom mod ham, og da Kommissionsdommen //&/. nw?.«.«.
gik ham imod, appellerede han den; han vilde *'13 n'

20

have Ret over den Ridefoged. Der var Tilstaaelse
for, at han havde handlet ilde med Holbergs
Korn, fedet sine egne Kreaturer paa hans Stald
og meget mere, hvoraf det mindste endda var,
at han havde holdet en ordinaire Kro paa Gaarden, og at Bønder og Tærskere havde siddet ud
paa Nætterne at drikke og doble udi Baronens
Værelser. Og saa havde Kommissarierne (som rig
tignok var udtagne af Ridefogeden) dømt, at Hol
berg skulde tabe sine Fordringer, bøde 600 Rbd.
og give Fogeden Skudsmaal om hans redelige For
hold udi Tjenesten. Hvad der under hele denne
Sag ærgrede Holberg mest, var »det fordærvelige
Argument od hominem, som ofte har bedrøvelige
Virkninger, nemlig Kontrapartens slette Tilstand
og Vilkaar samt hans Kone og Børn, hvormed en
Prokurator klausulerer sin Procedur, og det i
saadan bevægelig Stil, at alt, hvad som ellers udi
Processen graverer, bliver forglemt. Man kan være
forsikret om, at saadant udi denne Sag har haft
Virkning, thi det maatte paa den ene Side hedde:
Den stakkels Mand, som paa tredje Aar har ingen
Tjeneste kunnet søge og sidder med Hustru og
fem Børn! og paa den anden Side: Den gode Ba
ron kan bedre taale en Forlis, han skænker dog
sine Midler bort!« Mod et saadant argumentum
ad hominem havde, som man husker, allerede
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Jeppe været paa sin Post, naar han anbefalede at
hænge baade Konen og Børnene ved Siden af
Fogeden. At Holberg selv havde ladet sig røre af
Ridefogedens Kone (om end paa en anden Maade
end Jeppe), tilstaar han dog straks efter: maaske
det netop var paa Brorup, man brugte den Fremgangsmaade, han omtaler i en af Epistlerne, at ep. zb?.
sende Konerne eller Døtrene op til Gaarden, naar
man vilde opnaa noget, da det hed sig, at Naadigherren var en Ven af Fruentimmeret. I det hele kan
man ikke læse Holbergs harmfulde Beretning om
denne Proces (der blev strøget af den 447 Epistel, Epistler».
hvortil den var skrevet, men ved et Tilfælde er be- sHoi/r’
varet) uden hvert Øjeblik at mindes Jeppes herre
mandsmæssige Veltalenhed.
Det viser sig saaledes, at Holbergs Forhold til
Bjerget« fra den Tid, da han var dets Digter, til
han til sidst blev dels Herre, føjer sig sammen paa
den morsomste og lærerigeste Maade ligesom en
Ring, i den Forstand, at adskilligt af det, han som
ung havde gjort sig en Spas af at digte om, havde
han som gammel den Fornøjelse at opleve. Saadant sker ikke alt for ofte. Baroniskabet, der for
Jeppe var en kortvarig, men lykkelig Drøm, blev
virkelig for Holberg til en Realitet, som han siger,
og maatte altsaa behandles derefter.
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III

•/,. es.

Som en af de Grunde, Holberg havde til at er
hverve sig Ejendomme paa Landet, kunde man
tænke sig, at han foretrak et landligt Opholdssted
for sit Hjem i Hovedstaden, fordi han, som det efter
hans Tid blev Skik at udtrykke sig, var en Elsker af
Naturen. Men han har maaske ikke regnet dette til
de ret solide Argumenter, han taler om; han udtryk
ker sig i al Fald ikke saaledes, men paa en anden
Maade. Blandt de Ting, der kan fornøje Sindet paa
Landet, nævner han i en Epistel til allersidst den
Morskab, man kan have af at se paa Kvæget og Mar
kerne: »Jeg finder Behag udi at se Jordens Grøde
fremspire og at indhøstes, at se Køer og Faar gaa
ligesom i Procession til deres Sammelpladse Mor
gen og Aften.«
Mere er der ikke, men det er ogsaa nok. Det er
den gamle Bondefølelse, Glæden over Bedriften, som
er ældre end den æstetiske Sans for den uvirksomme
Naturskønhed ogChr. Winthers Vers. Hvor Holberg
skal udtrykke en saadan Følelse, hjælper han sig ger
ne med at citere et latinsk Vers, ligesom Magister Stygotius, og var selv paa den Tid, da han endnu skrev
Vers, i Stand til at skrive danske af samme Slags.
Saaledes var han selv meget fornøjet med den poe-
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tiske Beskrivelse af Skovgudens Bolig, han har givel .w™/« poetiske
i sin Metamorphosis:
Midt i en prægtig Lund af Gran, Cypres og Ceder
Af ranke Piletræer en Gang til Floden leder,

o. s. v. i en Stil, der viser, at den latinske Professor
ikke for intet har læst sin Ovidius. Men saadan saa
der slet ikke ud i Tersløsegaards Hovhave, hvor der
ingen anden Flod var end Aaen mellem Ødemark og
Tersløse og slet ingen Skov, da Bromme Granskov,
som man nu ser stikke op i Horisonten, først blev
plantet et halvt Hundrede Aar efter Holbergs Tid.
Overalt, hvor Holberg i sit eget Navn udtaler sin
egen Smag for Naturen, er det Bondelandets »frugt
bare Herlighed« — som man sagde, før man fik Held
til at udtrykke »Landets Lyksaligheder« (ruris honores) paa Dansk — som han priser. Naar han et
Sted i sin »Danmarks og Norges Stat« tilstaar Fyn na.oo w>. stat*
sin Kærlighed med den næsten lyriske Vending, at
»fast alle forlanger at bo udi Fyn«, er det, som Sam
menhængen viser, ikke dens Nøddehegn og Natter
gale, men Boghvedemarkerne og Humlehaverne,
som han tænker paa.
Det er derfor nok muligt, at Jeppe har haft en
mere romantisk Følelse for Naturen end Baronen
selv; i al Fald ved han bedre at udtrykke den, naar
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han synger med de gamle Viser: »Om Sommeren
synger den lystige Stær« eller »Jeg gik mig ud i
grønnen Lund« —men han havde det jo heller ikke
nær saa lunt inden Døre som Baronen paa Gaarden. Man kan ogsaa let tænke sig, at hans Kær
lighed til Husdyrene, med hvem han føler sig »i
Kompagniskab«, den brogede Hest i Særdeleshed,
har været afen noget inderligere Art end Holbergs,
der morer sig over deres ærbare Optræden, som om
han var paa Komedie. Der forlyder intet om, at Hol
berg var, hvad man kalder en Dyreven, men i hans
Epistler er der Beviser for, at han har haft sin Glæde
af at betragte Dyrene for deres egen Skyld, og ikke
— som i hans Fabler og Meiamorphosis, der i Mod
sætning til Ovids handler om Dyrs Forvandling til
Mennesker — blot for Menneskenes. Han var jo ikke
blot Moralfilosof, men komisk Digter. Han gør dog
ogsaa her den Forskel, at han holder mest af de Dyr,
der gør Gavn for Føden uden at gøre større Ophæ
velser derover, medens han slet ingen Smag har for
de unyttige Selskabsdyr. Hunde kunde han (til For. tao, 366. skel fra andre ensomme Mænd og Menneskeken
dere) ikke lide. Skødehunde var ham ligefrem mod
bydelige, især Mopserne, der forekom ham at have
»et Hottentottisk Ansigt«. Han begreb ikke, hvad
eg.
der kunde gøre en Skødehund saa hellig, »thi dens
Meriter bestaar alene udi at skidne Folks Stuer, at
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besudle Matroners og Jomfruers Forklæder, at
bjæffe, saa ofte en Stuedør aabnes, og i det øvrige at
ligge paa en blød Pude under en Kakkelovn«. Ogsaa Fjerkræet var ham imod med sin gavnløse
Skræppen; paa en Gaard, hvor der var baade Høns
og Hunde, taalte han ikke at være. Den Nidkærhed,
som Manden i Komedien viser for sin lille sorte
Høne, anvender Holberg i sine Epistler paa de — i
en strengere Forstand — umælende Kreaturer. I en
af dem noterer han med Glæde, at »den sorte Ko er
bleven forløst med en Kvie«, og i en anden, at »den
liden hvide Kvie, min Herre saa i Fjor, allerede laver til Barsel«. Og det er ikke blot for Spøg, thi i
disse haarde Tider er der Grund til at vende Ord
sproget om og sige: Ein Kalb besser als ein Kind.
Af alle sine Husdyr holdt han dog mest af Kattene.
Han foretrak dem langt for Hundene af samme
Grund, som han, som Herremand i al Fald, foretrak
Jeppe Berg for Jeppe paa Bjerget. »En Hund kan
lignes ved en Bonde, der ofte lader sig indfinde paa
Herregaarden med en krum Byg og Hatten under
Armen. En Kat derimod kan lignes ved en anden
Bonde, der præsterer præstanda, yder sin Skat og
Landgilde og i det øvrige giver Husbonden en god
Dag eller, som Mundheldet lyder, Døden og Djæve
len.« Maaske han dog ogsaa havde en særlig og per
sonlig Grund til denne, som han selv indrømmer,
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paafaldende Forkærlighed. »Velersandt, at en KatUnge er en af de naragtigste Kreature paa Jorden,
men saadant tilregnes alene Ungdoms Daarlighed,
hvilken ikke varer længe, men straks korrigeres,
saaledes at Bouffoneric forvandles til en filosofisk
Gravitet.« En saadan Skælm havde han selv været
/•X7(-°r/’/'<’s,s som un£’ °§ saa ær^ar var lian nu bleven- »Thi det
er med lystige Poe ter sans compara ison ligesom med
Katte, hvilke fra en overmaade Kaadhed, som Na
turen har indplantet i dem, udi Opvæksten henfal
der til en overmaade Alvorlighed.«
Som den sidste, men nok ikke den mindste af
Landets Herligheder regner Holberg det, at han
i'p
derude har Ro og kan være alene. »Luften og Rolig
hed foraarsager ogsaa, at min Helbred der er lidt
bedre end udi Staden. Intet inkommoderer migpaa
Landet uden Svin og Hunde. — Hvis du engang vil
besøge mig paa Landet, skal det være mig kært, og
maa du blive der, saa længe dig lyster, helst om du
som jeg uden Mad og Drikke kan leve af den pure
Luft.« Vil man leve roligt, siger han et andet Sted,
skal man bo enten i en stor Hovedstad eller paa en
Gaard paa Landet: paa Landet, efterdi man der er
alene, og i Staden, fordi man der kan være det.
Alt i alt kommer han, saa ofte han i sin Alder
dom taler om Livet paa Landet, altid til den Slut
ning, at ingen Levemaade kan være en Filosof mere
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anstændig, »hvorudover de største Mænd har suk- Ep.49j»fr.
.
„
.
l.coiiedsbreve
ket etter at komme paa Landet og anset saadant s. sis.
som en stor Herlighed. De have, udmattede af unyt
tige Forretninger og Fortrædeligheder, som forefalder i store Stæder, raabt med Horalio:
O Rus, quando ego te cispicicim, qucuidoque licebit
Ducere sollicitæ jucunda oblivia vHcc1?

eller paa Dansk:
Min Gaard! naar skal jeg atter nyde dine Glæder
Og glemme i din søde Ro hvad mig fortræder?

IV
Naar Holberg saa udtrykkeligt fremhæver, at
Livet paa Landet skikker sig just for en Filosof —
han siger netop ikke: for en Poet — tænker han
dog ikke blot paa den Ro til at læse og tænke, som
Ensomheden fører med sig; den forstod han ogsaa
at skafTe sig i Staden. En Filosof vil efter hans
Sprogbrug sige: en, der studerer paa at leve ret. Og
den Videnskab, mente han, man lærte bedst paa
Landet. Bondelevned, siger han efter Cicero, »lærer Ep. 4».
os Husholdning, opmuntrer os til Arbejde og til
Retfærdigheds Øvelse. Ja, man kan sige, at saadant
Levned er en praktisk Filosofi«. Ligesom de dan
ske Præstegaardsdigtere i Tiden før Holberg sang
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Epiyr. 1. 161.

»Bondelevneds Pris« eller »Agermandens Lov« —
paa fri Haand eller efter de gamle Hyrders Maade
— saaledes ogsaa denne Herremand. Imellem Hol
bergs latinske Epigrammer er et særdeles fyndigt
og fatteligt, som lyder saaledes:
Est hominis sorte urbani nil tristius tuiqvam,
Pauperis agricolæ commoda magna patent,
det er:
Saa triste er intet andet Liv som udi store Stæder,
Den fattig Bondes ringe Kaar har store Herligheder.

Mor. Tanker v
Hode S. 185 ff.

Over den Tekst har Holberg i sine »Moralske Tan
ker« , der er forfattede, efter at han havde faaet Gods
paa Landet, gjort en meget smuk Præken. Han
indrømmer, at Fæstebondens Liv har store Ulejlig
heder, da han maa slæbe den hele Dag for Føde
og Klæder, men en Handelskarls Vilkaar er endnu
siettere, og »Bondehandel ædel Vandel«, som der
staar i Ordsproget. Og Herlighederne, der følger
med hans Stilling, er meget større, saa store, at han
heller kan misundes end ynkes. Han fødes som
Landets eget Barn, da Købstedfolket derimod er
sammensat af stridige Nationer; han opklækkes
ved at die sin egen Moders Bryst, hvilket ikke blot
er sundere, men i Virkeligheden mer fornemme end
at opklækkes ved Skøgemælk. Han er, saa snart han
er kommet en Smule til Alder, sine Forældres Hjælp
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og kan gøre Lige for Føden ligesom Høns og Ænder,
medens Børnene i Staden kun er til Pynt og Udgift
som Paafugle og Marekatte. Hans Opdragelse er
bedre end den, der gives i Skolerne, da han faar
grundig Besked om vigtige Ting. Naar han er i den
Alder, at han kan gifte sig, er han ogsaa i Stand til
at gøre det. »Saasnart en Bondekarl er kommen til
den Vækst, at han kan fornøje en Kone, er han
og udi Stand at forsørge en Kone«; naar en Købstedmand derimod er kommet i en saadan Stilling,
at han kan forsørge en Kone, er han gerne ude af
Stand til at fornøje hende. Saaledes sagde han og
saa om sig selv og nok ikke altid for Spøg. Ingen
Ægteskabs-Moralist, fra Luthers eller Zolas Tid, er
mere nidkær i denne Post end Holberg. Vidste man
ikke bedre, skulde man falde paa, at Baronen paa
Tersløse misundte sine Bønder ikke blot deres
Markers Frugtbarhed: de lader lærde Folk be- /•/,. 12.
kymre sig om at rense Skrifter fra Kopist-Fejl, de
selv renser deres Agre fra Ukrud; de lader andre gøre
Bøger, de selv gør Børn, og forretter det ene med
det andet uden unødige Formaliteter. Han sagde,
at hvis han i sin gamle Alder skulde lade sig forføre ep. 2.-,
til Elskov, maatte det være af en Bondepige og ikke
af en Fiskebens-Dame.
Hvis ikke »Bondesagen«,ligesom »Kvindesagen«
og adskillige andre Sager, hørte en senere Tid til
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end Holbergs, kunde man regne ham for en af dens
(ligesom ogsaa af Kvindesagens) første Talsmænd.
Hans Skrifter har i al Fald sikkert været medvir
kende til at danne den Mening om Bøndernes Kaar
og Ret, hvoraf et halvt Aarhundrede senere de
store Beformer fremgik. I den satiriske Roman
»Niels Klim«, der er skreven samtidig med, at
han købte sin første Gaard, er der fremsat Menin
ger om Bondestandens Betydning for Landet og
den Agtelse, den derfor kan gøre Fordring paa, som
maatte forekomme Samtiden sælsomme og forarge
lige. Og allerede i hans Komedierer nogle af de ikke
blot morsomste, men tillige kønneste Karakterer
sjællandske Bønder. En Mand som Jeppe Berg i
»ErasmusMontanus« har hans fuldkomne Agtelse,
og i Drengen Jakob i samme Stykke er han rentud
forelsket — iden Grad at han ganskeoverhører Svag
heden i hans Tankegang, naar han gør den Syllo
gisme efter Holbergs Hjerte, at den, der studerer
paa Avling og Jordens Dyrkning, er den, der har
den grundigste Lærdom. Selv den stakkels Jeppe
holder han betydeligt mere af, end han for sin Na
tionaløkonomi kan være bekendt.
Det var heller ikke blot paa Papiret, Holberg
satte Bønderne saa højt. Han holdt personlig af
dem. I sin Ungdom var han kommet meget godt ud
af det med de norske Bønder og lærte i sin Alder-
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dom at omgaas de sjællandske, saa det blev til For
nøjelse for begge Parter. I Begyndelsen, efter at ban
var bleven Godsejer, mente han, som man ser af
hans sidste Levnedsbrev fra 1743, at det var nødven
digt at vise Tænder, for at man kunde vide, at han
var en Mand i en Gaard og ikke en Kramsfugl eller
Pandekage. Han lod da, som han siger, Seneca blive i:eu,,etisi„et>e
liggende i Akciseboden ved Vester Port og bevæb
nede sig i Stedet med Justinianus, d. e. med Lands
Lov og Ret. Senere opdagede han, at Bønderne
endnu var til at tale med, som før han blev deres
Herskab. »Saaledes er mit Sind, at endog BønderSladder kan fornøje mig mere end de lærdes allernetteste Taler.
Det var netop ikke »Sladder«, han her fik at høre.
Tværtimod: »Store Købstæder er store Sladder-Sko- iw
ler, hvor unyttige Ting bliver omtalte udi et urent
og fordærvet Sprog. Bøndernes Tale derimod er nalurlig og uden urimelige Komplimenter. Jeg taler
aldrig med Bønder, uden jeg jo lærer noget af dem;
thi de ræsonnerer ikke uden om solide og magtpaaliggende Ting, hvorom de ved fuldkommen Be
sked.« Det morede ham ogsaa at lægge Mærke til
deres Sjællandsk (som han ikke har taget noget
Hensyn til i Komedierne); han kunde lide at høre
dem sige Guds Fred, naar de kom, og Farvel, naar
de gik; naar en af dem brugte et sjældent Ord eller
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forældet Udtryk, som han ikke kendte, slog han det
efter i sine Bøger, naar han kom til København. Til
sidst havde han det saadan, at han efter sin egen
Mening var omgængelig paa Landet, men menne
skesky i Staden. Dersom Sognefogeden Niels Chri
stensen paa Bjerget, som efter Jakob Bcrgs Mening
var den lærdeste Mand i Sognet, siden han havde for
bedret sin Jord saaledes, at en Tønde Hartkorn der
af er 30 Rdl. mere værd end i hans Formands Tid,
der sad hele Dagen med en Pibe Tobak i Munden og
besmurte og krøllede Doclor Arent Huitfelds Krø
nike eller Postil, endnu var ved Magt, da Holberg
kom til Gaarden, har de vist snart fundet Behag i
hinandens Selskab. Det skulde have været morsomt
at høre deres Samtale.

V
Men der er Grund til at tro, at Baronen paa Ters
løse ikke altid har talt ræsonnabelt med sine Bøn
der. Han maatte aldrig have været Henriks Digter,
hvis han rent havde glemt at skæmte med Arv.
Stundom ses han da ogsaa at have haft en Spas for,
som han, til Forskel fra sit Forbillede, génnemførte
med en tør Alvorlighed.
En Bonde saa en Dag paa hans Bord et Indby
delsesskrift til en Universitetsfest og spurgte, om
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det var et Skøde. Holberg fortalte da, som sandt
var, at det var paa Latin, og at deri stod, at en
halv Snes Studenter, hvoriblandt Præstens Søn fra
Sognet, vilde blive forfremmet til Magistergraden i
Morgen. Saa fik Manden Lyst at vide, hvad man
sagde om Præstens Søn i København, og Holberg
refererede da ganske lojalt, at der stod i Skriftet, at
han var en Søn af en gammel hedensk Afgud ved
Navn Apollo, og at han tillige med ni andre Kam
merater var klavret op paa et højt Bjerg, som var
mere stejlt end Stevns Klint, for der at have Om
gængelse med ni Jomfruer. Hertil sagde Bonden jo
ikke noget, saa Holberg kunde ikke vide, hvad
Tanker han havde gjort sig enten om Skriftet eller
dets Fortolker. Kort efter fik han imidlertid ganske
rigtigt at høre i Byen, at Hr. Pouls Søn (saaledes
hedder Præsten allerede i »Jeppe paa Bjerget«) var
beskyldt for Lejermaal med ni Piger og forsaadant
liderligt Væsens Skyld heller burde staa aabenbare
Skrifte end nyde nogen Forfremmelse.
Det er morsomt i de faa Spor, der er bevarede af se for det fOiEgnens Tradition om Holberg, at lægge Mærke
Dansi
til det Indtryk, som denne Side af hans Væsen,
Henriksnaturen, som han virkelig synes at have
sluppet lidt løs derude, har gjort paa de sjællandske ao4-96. Vt’
Bønder. I Begyndelsen af forrige Aarhundrede for
talte en gammel Mand, at han kunde huske al have
Ludvig Holberg paa Terlescgaard.
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set Baronen staa ved Vejleddene, forklædt som Tig
ger og tage imod Skillinger, ogat han sommetider
havde sin Morskab af at overmale sig i Ansigtet og
gaa ud i Tusmørket og kyse Folk. Den gode Mand
har vist været ræd i Mørke ligesom Arv i Komedien.
Den historiske Sandhed, der har forskudt sig saa
fantastisk i hans Erindring, er tilfældig bevaret i en
gammel Bondekones Fortælling fra samme Tid, at
hun som lille Tøs, naar hun gik hjem fra Skole med
de andre Børn bag om Tersløsegaards Have, havde
set Holberg rejse sig som en Bussemand bag ved
Havegærdet og skræmme dem og derefter vinke
dem til sig og give dem Skillinger.
Det er ikke til at undres over, at Bønderne i Ters
løse har fundet Baronen paa Gaarden sær. Der var
sikkert ikke hans Mage i begge Kongeriger. Han
kunde endnu paa sine gamle Dage have ganske henrikske Indfald. Hvad vilde man have sagt paa Ters
løse, hvis den Friluftskoncert, Holberg en Gang op
førte for at faa et Par Forældre til at give deres lille
Søn fri for at spille Violin — han stillede Drengen op
ved Svinestien og stod selv bagved og kneb Grisene
i Halen — var foregaaet herude og ikke, som det
NyiAflenMad7. synes, i København? (Drengen var den senere hislo<\ ,
riske Abraham Kgll,-sonder Hjemmelsmand til Hi-,
storien.) Underlig var han. Fra sit højtliggende
Lysthus, hvor han sad i sin Slobrok, Bussemanden,
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med en Stabel Cyprianuser og andre Bøger, kunde
han pludselig rejse sig, ikke blot for at kyse Bør
nene, men for at »tiltale« Folkene paa Markerne,
hvis de forsømte deres Arbejde. En Gang fik Røg
teren paa Gaarden en ordenlig Overhaling for de
otte Gæs, han havde ladet slippe ind i Kornet, før
han kunde besvare sig med den Oplysning, at det
var Storke. Heller ikke paa Udmarken kunde man
være sikker for Naadigherren. Han havde et lille
underligt Enspænder-Køretøj (en norsk Karjol for
modenlig), hvori han kørte rundt paa Markerne for
at tilse Arbejdet. Var det om Formiddagen, da han
endnu ikke var klædt, kunde man faa ham at se paa
den Befordring i Slobrok og Tøfler — formodenlig
ogsaa med det hvide Klæde om det skallede Hoved, in* n,bc
som han bar, naar han var i sit Mag, uden Paryk. 'S’H'
Ridefogdens Dreng paa Brorup vil endogsaa have
ix.v>„-.
set ham ridende i det Udstyr. Om hans Ridehest
fortaltes som om andre Heltes mærkelige Ting. Der
var en sjælden Forstaaelse mellem dem som imel
lem Jeppe og hans brogede Hest; det er ikke urime
ligt, at den virkelig har været Holbergs bedste Ven
paa Gaarden. Naar Holberg sad i sin Arbejdsstue
og vilde ud at ride, trak han i en Klokkestreng, der
førte over i Hestestalden. Saa kom det skikkelige
Dyr, der stod fuldt opsadlet i Stalden, ud af sig
selv, stillede sig ved den store Sten, der laa midt i
3*
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Gaarden, og ventede taalmodig, indtil dens Herre,
som maaske imidlertid havde faaet andet Humør,
kom ud og fra bemeldte Sten fik stablet sig op i Sad
len. Den hele snildt udtænkte Machine ligner virke
lig ganske Holberg — han kunde jo paa denne
Maade hjælpe sig selv, hvad han altid holdt meget
af, og behøvede ikke af den Grund at holde Stald
karlen hjemme fra Marken. I øvrigt, hvis Holberg
virkelig har vist sig til Hest med sin med Alderen
frygteligt afmagrede Skikkelse udstyret med de om
talte Attributter, kan man forstaa, at selv en behjertet
Karl, der mødte ham uforvarende paa en Markvej,
kunde blive lidt underlig til Mode, besynderlig om
det var paa Høstens Tid. Han kunde tro, det var
Døden, der savnede sin Le og var ude for at hente
den.
Var Vejret slet og Holberg ikke kunde give sig
den Bevægelse i det fri, som han, i Modsætning til
sin Kollega, Professor Gram, der tog sig sin Motion
i Arkivet, altid ansaa for nødvendig for sit Hel
bred, savede han Brænde og huggede det i den
store Havestue paa Gaarden og bar det derefter
egenhændig ud i Forstuen, hvor han gennem en
Lem i Gulvet styrtede det ned i Kælderen. Det var
jo ogsaa et sært Stykke Arbejde for saa høj en
Herre, syntes man.
Hundrede Aar efter sin Død var Holberg, Ba-
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ronen, som han kaldtes, ogsaa af de faa, der kendte
hans Navn, bleven en Sagnfigur, en Slags Trold
mand, der spøgede paa Loftet.
Kom man i hans levende Live og besøgte ham
paa hans Gaard, vilde man ogsaa efter hans Op
højelse finde hans daglige Levevis ganske uforan
dret og i det væsenlige den samme som i Hoved
staden. Fordi han blev Baron, lod han hverken
sine Døtre eller Vognheste toppe, siger han; han Ep. /?<?.
havde jo ingen af Delene, heller ikke Køreheste og
mødte ved Sorø Akademis Indvielse, hvor Maje
stæten var til Stede, i sin Dyrlægekaret. Om sil
Tjenerskab udtalte han sig paa samme spøgefulde
Maade; naar nogen spurgte efter hans Lakaj, sva- Ep. 188.
rede han, at han var ude at spasere med hans yng
ste Døtre for at se til, at de ikke faldt paa Gaden.
I sine sidste Aar skal han dog have ladet sig nøde
til at lægge sig en Tjener til, men ham havde han
maaske ikke med sig paa Landet. Hans Levemaade
var, som vi hørte, især indrettet paa dem, der kunde
leve af den pure Luft, og da Luften i Danmark den
Gang næppe blev anset mere skikket til at nydes
purt«, uden Tilsætning, end nu, har han allerede
af den Grund været forsikret mod Feriegæster.
Hans Morgenmaaltid bestod vel, som i Byen , af Iris ihj llebe
Hvede-Kringler, som han dyppede i Mælk; til Midl>'
dag, som han spiste Kl. 12, gjorde han mest af en
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mager Suppe. Hele Maaltidet varede kun et Kvar
ter, derefter læste han en halv Time, sov lidt, drak
Kaffe, skrev en Side og klædte sig saa paa til sin
Eftermiddagstur. Hans eneste Nydelse var Kaffe,
en fire, fem Skaale om Dagen til at lindre hans be
standige Hovedpine, og en Smule Snustobak til at
kildre Gejsten. Hans Arbejdsværelse laa imod Øst
ved Siden af den store Havestue, hvor han havde
sit Savværk, men ellers ikke kom. Derfra førte
en Fløjdør ind til hans Soverum. Ved Siden af det
havde Husholdersken sine Værelser, men Døren
herindtil var tilmuret, saa at hun maatte gøre en
stor Omvej for at komme ind til Baronen. Holberg
var til sidst saa nervøs, at en Dør, der sloges i, kunde
bringe ham ud af Skik.
Men naar det var godt Vejr, sad Holberg gerne i
sit Linde-Lysthus eller paa en Bænk under en stor
Hyld med Udsigt til Marken og Møllen og læste
eller skrev. I »Baronens Lysthus«, som det længe
efter hed, stod et Stenbord; han kunde lide at
mærke Stenens Kølighed paa Armen. Man vil ogsaa paa smukke Dage have set ham med sin Bog
tængere fra Gaarden, ved »Skolebroen« over Aaen
paa et skyggefuldt Sted, hvorfra der var den smuk
keste Udsigt over Egnen.
Man gad gerne vide, hvad Holberg har skrevet
her ude paa Landet, og kan med Rimelighed for-
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mode, at en Del af de »Epistler«, som blev ud
givet i Aarene efter at han var flyttet til Tersløse,
ogsaa er forfattet herude. En Del af dem har lige
frem hans Landliv til Forudsætning, saaledes na
turligvis de, der handler om Landbrugsspørgsmaal. Men ogsaa de andre lugter stundom ganske
landligt. Især de, hvor han uden Bøger og anden
Ballast giver sig frit hen til sit produktive Lune.
Saadanne Stykker som det mageløse »Forsvar for
Fanden« eller de morsomme Henstillinger til Collegium Politicum paa Landet synes virkelig skrevne
i den Stemning, hvori man lader Pennen løbe
under et Hyldetræ og overlader det til Fluerne at
sætte Skilletegnene. Nogen egenlig Landligger
poesi skal man dog ikke lede efter. Saadanne Vers
som »Hvor Landevejen løber midt i Tersingeby«
osv., kendte man endnu ikke i Tersløse. Men da
det er særdeles rimeligt, at Holberg, der i disse Aar
læste mindst en Time Græsk om Dagen, har tagel
netop Theokril, Landlivspoeten, med sig ud paa
Landet, ved jeg ikke, hvad der skulde forbyde mig
den Morskab at tænke mig, at den nydelige Epistel, «/»• G°*
der handler om en stærk erotisk Idyl af den græ
ske Chr. Winther og aabner et ganske overraskende
Indblik i den gamle Pebersvends Hjerte, er skrevet
herude i Lysthuseten Sommerdag, da Lindene blom
strede.
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VI
Hundrede Aar efter Holbergs Død fortalte man
paa Egnen, at der paa det gamle Markskel mellem
Tersløsegaard og Kammergave hver Nat gik en
Mand i røde Klæder og raabte: Ve Kammergave!
Tersløsegaards Jord var nemlig efterhaanden kom
men under den nærliggende Kammergave, der
egenlig var en Bondegaard, som var blevet Arve
fæste ved en Gave af Rentekammeret (deraf Nav
net), og som efterhaanden havde udvidet sig paa
Tersløsegaards Bekostning. Dersom den røde Mand,
som vel ikke er nogen anden end Baronen selv,
skulde gaa der endnu, kunde han have Grund til at
udstrække sin Forbandelse fra Kammergave til
»Kammeret« selv, d. e. den kongelige danske Re
gering, som har handlet saa ilde med hans Gave.
Af Holbergs gamle Sædegaard og Gods er nu
kun nogle Bygninger tilbage.
Ved Erektionspatentet for Friherskabet Holberg
af 6. Marts 1747, der tillige er Holbergs Testa
mente, indsattes Sorø Akademi til Arving af Hol
bergs adelige Gaarde og Gods, saaledes at »efter
hans dødelige Afgang, og ikke før, skal dette Friherskab Holberg, uskiftet og udelt, upantsat og uafhændet, intet undtagen, aldeles være henfalden til
Vores ridderlige Akademi i Sorø til et evindeligt
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Ejendom, dog skal det i saa Fald alle Tider have
og beholde det Navn af Friherskabet Holberg«. Ved
en senere Tilføjelse af 1748 føjedes hertil hans øv
rige Jordegods.
Da Akademiet i Slutningen af det attende Aarhundrede maatte standse sin Virksomhed af Brist
paa Tilgang og kort efter blev ophævet, og den se
nere Minister, daværende Amtmand Stemann, fik
Bestyrelsen af de stærkt gældsatte Jorder, begyndte
man Udstykkeisen af Holbergs Jord. Den største
Del af Tersløsegaards Marker gik til Kammergave.
Den sidste Stump blev bortsolgt i 1896, og Holbergs
Gaard er nu et jordløst Hus.
Bygningerne kunde man ikke nedrive. Holberg
havde nemlig i sit senere Testamente bestemt, at
den søndre Sidefløj af Bygningen skulde indrettes
til Bolig for »en skikkelig Enke«, og dette Enke
sæde kunde ikke nedlægges. Det var denne skikke
lige Enke, der holdt paa hele Herrehuset.
Udenværkerne faldt derimod efterhaanden. De
store Ladebygninger, der paa Holbergs Tid laa
imellem Stuehuset og Vejen, blev solgt til Ejeren
af Kammergave, som samtidig fik den nordre Fløj
af Hovedbygningen og den halve Gaardsplads til
fri Raadighed. Det var formodenlig den Gang, den
røde Mand begyndte at røre paa sig. I al Fald fik
Tersløsegaard snart efter sin Gaardsplads ube-
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skaaren tilbage, men Ladebygningerne blev ganske
roligt nedrevne og bortførte. Ved Midten af forrige
Aarhundrede laa da Holbergs Gaard nøgen paa sin
Bakke. Man kunde betegne dens Udseende saaledes, at den fra Vejen med sin Firkant af Længer
lignede en anselig Bondegaard, inde i Gaarden,
hvor der stod to Linde foran Stuedøren, saa ud som
en Præstegaard og kun fra Haven, hvor Murene gik
dybere ned og Kælderen laa blottet, havde Ud
seende af en Herregaard. Nu er ogsaa Portfløjen
forsvunden, og Gaarden, der altsaa bestaar af Stue
huset imod Øst, med dets to Sidefløje, imod Nord
og Syd, er aaben imod Vest.
Men heller ikke denne Gaard er mere Sorø Aka
demis Ejendom. Da Bygningerne for en halvtred
sindstyve Aar siden var saa forfaldne, at de nød
vendigvis maalte ud bed res, og en saadan Istand
sættelse var beregnet at ville koste 5 eller 6000 Rdl.,
foretrak Regering og Rigsdag, der nu havde Raadighed over Sorø Akademis Ejendomme, at sælge
hele Gaarden. Ved Lov af 19. Februar 1861 nedlagdes Enkesædet, og Ministeren for Kirke- og Un
dervisningsvæsenet bemyndigedes til at sætte den
tilbagestaaende Del af Tersløsegaards Hovedgaards
Bygninger med tilhørende Have og Jorder (lidt over
3 Tdr. Hartkorn) til Auktion.
Den 22. Marts 1861 skulde da Resterne af den
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Gaard, som Holberg havde ønsket skulde være et .s-o™««* r«/sMinde om ham efter hans Død, sælges af den dan*' S
ske Stat ved en eneste Auktion paa Sorø Tinghus.
Man havde valgt denne Dag, fordi det var Byens
Markedsdag. Salen var fuld, og Buddene begyndte.
De lysthavende var paa den ene Side en Kres af
Tersløse Bønder, der havde tiltænkt »Baronens«
Hovedbygning samme Skæbne, som hans Ladegaard nylig havde faaet: at nedrives og bortføres,
og paa den anden Side en Dyrlæge, der mente, at
den gamle Kasse kunde bruges til et Slags Epi
demihus for Kreaturer, der led af Smitsot. Ideali
teten var jo paa en Maade paa Dyrlægens Side, for
saa vidt som Holbergs bekendte Arbejde imod
Kvægsygen virkelig kunde siges at blive fortsat, naar
hans Gaard blev omdannet til en Sygestald (der da
passende kunde kaldes: Holbergs Minde), men Pen
gene var hos Andelsforetagendet. Bønderne var
allerede temmelig visse paa at faa Ejendommen tilslaaet, da der melder sig en ny Lysthavende, som
Akademiets gamle Godsinspektør, Etatsraad Jør
gensen, tilsmiler et venligt Velkommen. Det var
den daværende Jægermester Grüner til Raunstrup:
han bød Bønderne og Dyrlægen over og fik Gaar
den. Hvad mon han vil med den? hed det saa; den
ligger jo fire Mil fra Raunstrup. Han er en gammel
Soraner, svarede Godsforvalteren og blinkede med
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Øjnene. Jørgensen havde nemlig selv underrettet
Grüner om, hvad der var paa Færde, og opfordret
ham til at komme til Undsætning. Da denne nu var
bleven Tersløsegaards Ejer, henvendte han sig til
tre af sine gamle Skolekammerater, Grev Frijs til
Frijsenborg, Grev Frijs til Juellinge og Baron Rosenørn-Lehn til Lehn, og disse fire Godsejere, en
for hver af Rigets Provinser, enedes saa — af Tak
nemlighed mod den Mand, hvem de, som de ud
trykker sig i Fundatsen, skyldte Tak, »om ikke for
udmærkede Kundskaber, saa dog for den gode
Grundvold, der for os til saadanne blev lagt paa det
af Holberg med hans Baroni doterede Sorø Aka
demi« — om at genoprette det holbergske Enkesæde
paa Tersløsegaard, som endnu bestaar.
Men Holbergs eget Herremandssæde! Hvad der
er tilbage af Minder fra hans Tid er altsaa ikke me
get. Stenbordet i Haven er forlængst hugget i Fliser
(kun Sokkelen er reddet). Den store Sten i Gaarden
er gaaet til en Bagerovn i Tersløse. Lindene er ikke
fra HolbergsTid; men af Træerne i Haven er der flere,
som han har plantet. Og de tre hvide Længer med
deres høje, røde Tage staar endnu uden nogen væ
senlig Forandring i det ydre som et Stykke levende
Danmarkshistorie, der ikke bør forstyrres.
c. m. smidt i
I Kælderrummet, hvor Holberg gemte sit Bræn
de, findes Murværk fra Middelalderen. Tersløse
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nævnes allerede paa Absalonstiden og som dens
Ejer Esbern Snares Datter Cecilia. For Ingemann,
der ikke brød sig mere om Holberg end om Goethe,
var Tersløse blot Esbern Snares Borg. Kældermu
ren selv med de smaa lilgitrede Vinduer tilhører
en Renæssanceborg, hvis svære Stolpeværk endnu
skimtes under Taget af den nuværende Bindings
værksbygning, der er opslaaet ved en Forlængelse
af den gamle Hovedfløj. Senere er Sidefløjene kom
met til, som giver Bygningen det Præg af borgerlig
Fornemhed, der har tiltalt Holberg og endnu synes
at give et Udtryk for hans Væsen.
Og om denne gamle Gaard ligger Landskabet
endnu, som da Holberg glædede sig ved herude at
lade Øjet følge Jordens Grøde. »Over frugtbare, bøl
gende Marker drages Øjet ud mod de vide Horison
ter, mod Kresen af fjerne Skove, som hegner det
brede, sunde midtsjællandske Landskab. Man føl
ger Bakkedragenes lange, bløde Bølgelinier, de
hvide, poppelhegnede Veje fra Landsby til Landsby,
de højtliggende Kirker, Møllerne, Gaarde og Haver,
og hviler ud i Markers og Enges pragtfulde Frodig
hed.
Som en Hersker troner den gamle Gaard midt i
dette Landskab.«
Fra dette Herskersæde paa en sjællandsk Grund,
som Holberg har anvendt saa megen Flid paa at er-
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hverve sig og bevare efter sig, maa hans Navn ikke
forjages. Mindesmærket over »Bjerget«s Digter skal
blive staaende paa sin Bakke. Og ikke det blot! Hol
berg mente om sig selv, at det ikke blot var ved sine
Komedier og Historiebøger, han havde gjort sin
Pligt som dansk Borger. Han havde især gjort det
ved at arbejde. Det er betegnende, at de Ord, hvorLeanetlsbretn•s. med han i sit sidste Levnedsbrev opgør sin Tilfreds
3os.
hed ved at betragte sit Godses nærværende Tilstand
i Sammenligning med dets forrige: »Jegglæder mig
ved, at jeg nogenledes har opfyldt en god Borgers
Pligt, og at jeg har givet nogen Skikkelse til et for
sømt Kaos«, er omtrent de samme, som han sagde,
Ilajbergs II »i- da han hørte, han skulde dø: »Det er mig nok, at
brrgiaita. l'i
la le f 2.
jeg i al min Levetid har søgt at være en nyttig Bor
ger i mit Fædreneland, vil derfor gerne dø, siden
jeg mærker, at mit Sinds Kræfter ej heller længere
staar mig bi.«
Holbergs Gaard er nu atter ved at forfalde. Paa
Henstilling af to unge Kunstnere, Arkitekten C. M.
Smidt og Maleren Erik Struckmann, har »Soransk
Samfund« henvendt sig til dens nuværende Ejer,
Kammerherre Griiners Søn, der har erklæret sig
villig til at afstaa den paa billigeVilkaar. Forat skaffe
Midler ikke blot til Købesummen, men til en grun
dig Istandsættelse har en Kres af Mænd, »gamle So
ranere« og andre. Forfattere og Kunstnere, der ogsaa
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føler sig taknemmelige imod Holberg, udstedt et Opraab til Offenligheden om at give Bidrag.
Det er mit Haab, at de, der af Kærlighed til Hol
berg har købt og læst dette lille Skrift, ikke vil
indskrænke deres Bidrag til dette alene.

