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Etatsraad U. E. Hosmsn (Bang).



^ e t  gloedede mig ovcrordentlig niegct for nogcn T id  siden at faci 
Lcilighed til vcd den Anmodning, Redaktionen af Landbrugsbladet henvendte 
til mig, at folge cn indrc Trang, jeg selv folte til at vife Hr. Etatsraad 
Hofman <Bang), som i 34 Aar har vcrret mig en trofast Ben og Veileder, 
hvormeget jeg er Ham taknemmelig for Hans kjcrrlige Om gang og dygtige 
Undervisning, som jeg lcrrte at kjende, da jeg i 1847 var Hans Elev paa 
Hofmansgave, og for den varme Interesse og Deltagclse Han siden den 
T id  uafbrudt som en hcngiven Ben har vist mig til den D a g  idag. G ib  
min Evne til at levere cn Sk ild ring  af Ham maatte svare til min gode Billie.

Etatsraad N ie ls Erik Hofman (Bang) er fodt den 18de Ju li 1803 
paa Hofmansgave, og altsaa nu henimod 80 Aar gammel, men sjcrlden skal 
man finde en M an d  i Hans hole Alder saa bevcegelig, livskraftig og livlig 
som Han, og altid har Han forekommet mig saa frifl, ja jeg kan ncrsten sige 
saa ungdommelig i Tankescrt og Facrd, at jeg aldrig foleligt har merrket 
Forfljellen imellem os, nagtet Han er 20 Aar crldre end jeg. Hertil har 
dog vore fcrlles Synspunkter, Jnteresser og Lyst til at oplyse og gavne
ogsaa bidraget Meget. Jeg vil haabe, at det maa lykkes mig at gjore det
klart for Lerscrne, isoer alle de Unge, hvilket smnkt Exempel, Han har vcrret 
paa alle de gode Egcnskaber jeg har berort eller vil komme til at omtale 
nedenfor.

H ans Fader var den bekjendte Botaniker N . Hofman (Bang), E ta ts
raad, Nidder af Dannebroge og Bcsidder af Stamhuset Hofmansgave, 
Hans Moder var Charlotte M a iling , Datier af den bekjendte Statsminister, 
Ove M ailing, som har skrevet M a llm g s  fiore og gode Handlinger. S i n  
Barndom tildragte Han dels i Kjobenhavn, e^terat Hans Fader havde kjobt 
Bistrup og dels paa Hofmansgave, da Foroeldrene, efter at have folgt B i 
strup til Ajobenhavns Koinmunc, 1810 flyttede til Hofmansgave. 1819 
kom Han til Herlufsholms Skole og blev Student derfra 1822 med I^aucla- 
bilus, hvilken Karakler Han ogsaa fik til sin 2ben Examen. I  sine S tu -
denterdage var Han til dels Manduktor i Mathematik og Leerer i Borger-
dpdfkolen samt Sekretcer hos sin ovenncrvnte Bedstcfader, og kom meget i 
Huset hos Faderens gamlc Venncr, Professorernc Hornemann og Engels- 
toft samt Biskop Müller. Den Gang fandtes der ingen polyteknifl Lcrre- 
anstalt, hvor man künde uddanne sig i Mekanik, Fysik og andre Natur- 
videnflaber, og derfor arbeidede den unge Student daglig i den bcromtc 
Uhrmager Urban Jürgcnsens Verrksted, hvor Han blandt anbei selv egen- 
hoendigt forfcerdigede et M eta l Thermometer, der blev forevist Kong Frederik 
den sjcttc som et Exempel paa, hvad cn ung Stamherre künde foretage sig.

Desuden uddanncde Han sig i Tegning undcr B indcsdolls Veiledning 
og hos Ham erhvervedc Han sig det grundige og sikkre Kjendskab til Redstabs- 
tegning, Projektionstegning, Skyggelcrre og Perspektiv, hvoraf baadc jeg og
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mange andre af Eleverne paa Hofmansgave har hastet Glcrde og Nytte. 
Ligesom jeg ogsaa ofte senere har deraf folt mig tilskyndet til at opfordre 
unge Laudmcrnd til at lcrgge sig efter bisse Arter af Tegning.

I  September 1827 reiste Hofman (Bang) til M o g lin  for hos den 
beromte gamle Albrecht Thaer at studere iscrr Faareavl og Agerbrug. Her 
stiftede Han mange interessante Bekjendtstaber, og herfra gjorde Han blanbt 
andre Udflugter i 1828 e» meget interessant Reise til Posen i Anledning 
af GrcrshopperS Ddelceggelser der. Thaer henviste nogle svenske Stvrmcrnd, 
der onskede at kjende og befordre den finere Faareavl til Hofman (Bang) 
som Hans dygtigste Elev i denne Retning og Han reiste derfor i 1829 om i 
Sachsen med Svenskeren Nathorst for at gjsre Jndkjob ,af Elektoral Faar 
til Sverrig. Fo r at uddanne sig videre i Füget, iscrr med Hensyn til Uld- 
sorteringen, opholdt Han sig i Merseburg, Leipzig, Berlin  og flere andre 
Steder, men desuden lagde Han sig efter Dvrkn ing af Lupiner, som allcrede 
1830 dyrkedes efter en stör Maalestvk hos Thaers beromte Elev von Wulfen, 
italienfl Raigrcrs og meget Andet, hvorpaa Han blev Medhjcrlper for den 
unge Thaer iscrr med Hensyn til Faareavlen og Mathematik, men benyttede 
listige sin T id  til med Grawerts Eriomcter at maale Haarene i de forstjel- 
lige Uldsortimenter, hvilke M aa linger bekjendtgjordes i et tydsk Tidsskrift. 
H an blev derpaa i 1831 antaget af Carl X I V  som kgl. svensk Skcrferidirektor
og kom til at staa paa en meget venskabelig Fod med scrrdelcS mange af
de mest ansete og hoitstillede svenfle Godseiere. I  1831 foretog Han en 
Reise til Jemteland, hvortil man havde i sin T id  forskrevet islandske Faar, 
fordi de künde taale at gaa ude i den barste Vinter der, men da Han kom 
dcrop, havde Ulvene crdt dem allesammen paa nogle enkelte ncrr, idet man 
havde forglemt at tage i Betragtning, at der ikke giveS Ulve paa Island, 
men at bisse findes i rigelig Mcrngde i Jemteland. A f de indforstrevne 
vare alle dsde og ikkun S p o r  af Afkommet existerede da Hofman (Bang)
kom dertil. Forresten reiste Han rundt i hele Sve rrig  endog til D land  og
Gulland og blev i 1833 og 1834 af Regjeringen senkt til Tydflland forat 
indkjobe en stör Moengde Faar, i A lt 6000, og enkelte voigtlandfle Koer. 
I  1835 blev Han forlovet og den 23de August gift med M artine M a ilin g  
og flaffede sig nu nogle storre Jndtoegter ved at bestyre Forsdy i Soder- 
manland og Haga i Upland, hvor Han boede indtil 1839, hvorpaa Han den 
Iste M a i  1840 blev Forpagter paa Hofmansgave. Vel flyttedc Han hertil, 
men vedblev dog at fungere i lcrngere T id  som kgl. Skcrferidirektor i 
Sve rrig  og modtog som Anerkjendelse for sine Afhandlinger det svenske 
Landbrugs-AkademieS störe Guldmedaille, der overraktes Ham af Berzelius. 
Desuden sorterede Han Ulden paa Lerchenborg (12,000 Faar), Lerchenfeldt, 
Kallundborg Ladcgaard, Nsrager m. fl.; men bette frasagbe Han sig efter 
faa A a rs Forlob, da Arbeidet blev for stört og Hofmansgave i hoi Grad 
trcrngte til Hans Ncrrvcrrelse og Birksomhed, eftersom Hoveriet til Gaarden 
forst blev aflost 1843, og saavel Bescrtning og Bygninger, som Marker og 
Enge trcrngte til at reformeres og forbedreS.

I  1844 paabegyndte Hofman (Bang) en ny Birksomhed, hvortil Han 
medbragte saa gode FvruVscrtninger, Kundflaber, Evncr og Anlceg, som Faa 
heri Danmark, og som har vcrret til overordentlig megen Nytte og Belsig- 
nelse for Mange, nemlig Oprettelse» af et til et mindre Antal Clever be- 
grcrndset i det Vcrsentlige blot theoretist Landbrugs-Institut paa HofmanS- 
gave, som blev fortsat omtrent i 10 Aar fra Iste M a i  1845 at regne. A f 
de 64 Clever, som her ere uddannede, vare 50 fra Danmark, 9 fra Norge, 
3 fra Sverrig, 1 fra Is la n d  og 1 fra Bestindien, men samtidig blev der i 
15 L 16 Aar uddannet omtrent 70 Lcrrlinger paa lignende Vilkaar, som 
under det kgl. Landhusholdningsselstab, men dog med en naget videregaaende
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theoretisk Undervisning. Det var en af de lykkeligste Perioder i mit Liv, 
jeg tilbragte paa Hofmansgave, thi saavel under Undervisningen som udenfor 
den folte man Direktorens Glcrde over at have med os unge Mennesker at 
gjore, og i Hans Familie vare vi altid velkomne og folte os saa hjemlige, 
at der sjcrldent yttrede sig Trang og Lyst til at tage ud paa Adspredelses- 
toure, udenfor det isoleret liggende Hofmansgave, der lignede en lille R e 
publik, som levede et Liv for sig selv, under patriarkalske Forhold.

Det var iscrr i Kvcrgavl, RedflabSlcrre, Tegning, Mathematik og 
Bogholderi at Direktoren underviste, og Han forstod i en sjaelden Grad at 
meddele sine Clever den varme Interesse for disse Fag, som Han selv mr 
rede, medens Forstkandidat Meyer, nu Am ts Veiinspektor i Randers Amt. 
og polyteknifl Kandidat Sodring, senere Mineralvandsfadrikant i Kjobenhavn, 
paa en scrrdeles dygtig og tiltalende Maade underviste os i de andre Fag. 
som vi vordende unge Landmand tramgte til at uddannes i. I  det prak- 
tifle Landbrug deltog Eleverne kun i R ap s- og Kornhosten og i Faarenes 
Behandling, t. Ex. Uldklipningen samt i at lave Chester-Ost. E llers var 
al Undervisning theoretift, ihvorvel der botaniseredes ivrigt. Engvanding, 
Landmaaling og Nivellering lcrrtes vcrsentligt i Marken ved Ovelser. Flere 
af öS Clever underviste Lcrrlingerne i forfljellige Fag iscrr i Retflrivning, 
Agerbrugslcrre og lignende Fag, hvilket var en ypperlig Maade at rekapi 
tulere og klare den modtagne Undervisning paa.

Ihvorvel denne for Direktoren eiendommelige Lyst til og Glcrde over 
at meddele Andre, hvad Han har oplevet, leert eller erfaret er flaaet an hos 
mig og vcrret mig ligesom Ham til Fornoielse og Tilfredsstillelse, maa jeg 
dog tilfoie, at hos Ham har denne Eiendommelighed holdt sig uformindflet 
og i en sjcrlden smuk Grad lige til den allerseneste Tid, og jeg vedbliver at 
beundre Ham ligesaameget idag i denne Retning, som fra det forste Oieblik 
jeg Icrrte Ham at kjende.

Jeg kan ikke undlade forinden jeg forlader Omtalen af det kstrre 
Institut paa Hofmansgave at omtale al den venlige Omgang, vi Clever nod 
hos Direktorens gamle Forceldre, hvor vi blcve modtagne, som om vi vare 
deres S o n s  egne Born, og hos Hans Hnstru, der altid var venlig, imode- 
kommende og omhyggelig i Alt imod os, saaat vi stadig solle os som i 
Hjemmet i vor Fritid. Denne var forresten knap, thi vi arbeidede ivrigt 
og strengt fra Morgen tidlig til Asten silde om Hverdagenc, men fik dog 
altid nogen T id  til Scilads, Badning, Jagt og Fiskeri, hvortil der var 
god Abgang ved Hofmansgave. Jdet jeg nu forlader Omtalen af Hofman 
(Bang)s Virksomhed som Bestyrer af Jnstitutet, beder jeg Loseren at und- 
stylde, at jeg har grebet Leiligheden til at omtale bette lidt vidtloftigt, men 
det er sjaldent omtalt udforligt, og for mig har Livet der havt saa stör og 
kjcrr Betydning, at jeg har ment, at det künde muligvis ogsaa interessere 
Tlndre at höre Noget derom.

H. B . s  Lyst til at gavne sine Landsmcend viste sig fremdeles ved 
at reise om til Moder saavel i 'D a n m a rk  og i Udlandet og give Meddelelser 
om hvad Han der havde lagt Mcrrke til. Desuden indforflrev Han en stör 
D e l nyttige Redskaber t. Ex. den svenske Harve, som Han indforte og vcesentlig 
forbedrede, Saamafliner til Kloverfro og iscer til' Korn, hvilken sidste Han i 
Forening med Mekanikus Hansen i Lumby grundigt forbedrede saa den blev 
til den i en lang Aarrcekke her i Landet almindelig brugte fynfle eller alle- 
rupfle. Han forbedrede Ostelavningen ved at fortscrtte med Fabrikationen 
af Chester-Ost, som ved en Skotte, M r .  Hall, var indfort af Hans Fader 
paa Gaarden og Han kom ester, hvorof den rode Ostesarve „Tournesol" blev 
lavet iscrr til Eidammer Ost. Jern-Stangtrom len bragte Han ogsaa her til 
Landet og ligesaa Korstavlen, der er nyttig baade til at afscette Agre og
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rette Vinkler mcd. H an var den forste der anvendtc den svenfle Klover, 
'Iiikolium  k^drielum her i Landet, ligesom Han ogsaa ivrigt arbeidcde pa» 
at udbredc Dyrkuingen af italienfl Raigrcrs. Roedyrkningen kragte Han 
frem med Jver og sogte i Gjerning og ved Skrifter at. faa Opmcrrksomhcden 
henveni>t paa den.

T il  at bygge Hufe med forsogte Han at lave Kalkbeton, og indforflrev 
til at lave denne med den svenfle (Rydin) Kalkbrugskarre, hvilken Frcm- 
gangsmaade Han har udforligt beflrevet i sine „Mcddclelser for Landmcrnd", 
2 B ind . M ed  denne M asse  (Rullesten i Kalkmörtel) siebte Han flere H»sc 
ved Hofmansgave, endog den. störe Faarestald der, idet Han formener, at 
denne Bygningsm aade er den billigste, hvor der haves rigcligt og stört 
G ru s  i N>rrhedcn af Byggestcdet som hos Ham. Ogjaa de svrige Udbyg- 
ninger har ha» vcrsentlig ombygget paa Gaarden, og deriblandt navnlig den 
störe Kostald, som Han udforligt har beflrevet i Medd. f. Ldmd., men navnlig 
har Han gjort mcget for de inddcrmmede Strcrkninger, iscrr i de senesle Aar, 
og deriblandt bor omtalcs Graviiingen af en Kanal paa 7000 Allen og O p- 
forelsen af den störe Molle, sym dels maler DPidet ud i Odense Fjord af 
det inddoemmede Lavland, og dels kan pompc Bandet op til at vande med. 
For Havevaesenet har Han gjort ovcrordentlig megct saavel i den 11 Tdr. 
Land störe Have ved Gaarden, som for hcle Landet baade ved sine maiigc 
flriftlige Arbeider Heroin, og ved iblandt Andct personligt at indkjsbe i 
Frankrig til henimvd 800 Rekvirenter onitrent 50,000 Frugttrcrer.

Det har altid v«ret Hofman (Bang)s Lyst og Glade at plante og 
soerlig har Han intercsseret sig for at faa den störe Landtunge „H a ls", som 
stiller Odense Fjord fra Kattegat og vasentlig kun er bevoxct med Lyng 
beplanket isocr med Naalctraeer, hvoraf iblandt Andet Bjergfyr og osterrigfl 
F y r  syneS at ville lykkes. M en  ogsaa er Han en stör Ander af smukke og 
interessante Planier i Haven og i bette Oicmcd opforte Han de bekjendte 
smukke og störe Sten-Alper, hvoraf den storste indeholder 1500 Lcrs Sten.

Ved sin Faders D od  i 1855 overtog Han som aeldste S o n  Stam - 
huset, men Hans M oder blev boende der indtil hun dode 93 Aar gammel i 
1879. S i n  Broder Jacob overdrog ha» Forpagtningen af Gaarden fra 
1860 til 1880, da Han selv alter overtog den, fljondt Han da var 77 Aar 
gammel, men dog livskraftig nok til strax at indfore tidssvarende Forsog og 
Forbedringer baade i Markerne, Eugene, Bygningerne og Bescrtningen, og 
det i den Grad, at mangen ung Landmand i Regien nocppe vil gjore det 
fyldigere ellcr bedre. Jmedens Han ikkc selv styrede Gaarden, boede Han i 
Aarene 1862— 68 i Kjobenhavn for at leve sammen med sin eneste So n , 
der var fodt 1844 og i de Aar studcrede til og fik statsvidenflabelig Examen.

I  denne Periode künde Hans Virksomhedslyst ikke hvilc, men Han blev 
Mcdlcm  af Centralkommittcen og Jnvalideforsorgelsen, forte i 1864 T ilsyn 
mcd Lazaretherne, var Medlem af Pleicmodreforeningen og forte T ilsyn med 
Bornehospitalet forat gjore Gavn og flösse Lykke og Glcrde i mangen sättig 
Familie. Ogsaa forat bidrage sit til at flaffe Landmcrndene lettere Abgang 
cnd tidligere til at faa Laan paa kortere T id  eller som faste Prioriteter samt 
at have et Sted, hvor Penge i kortere T id  künde staa og dog give godt 
Udbytte, mcdvirkede Han til Oprettelsen af Landmandsbanken i Kjobenhavn.

Det har fra Ungdommcn af vcrret Ham en kjcrr S y sse l i sin Fritid at 
samle Planier og torre dem; men forat disse Sam linger rigtig künde komme 
til at gkrde Ham, maatte Han folge sin gamle Lyst- til at gjore Nytte med 
dem for Andre. Derfor fljcrnkede ha» Meget heraf bort og da navnlig et 
temmelig fuldstlrndigt danfl Herbarium til Odense Latinflole og et lignende 
Herbarium til det landokonomifle Institut i Odense.

F ra  sine talrige Reiser i Udlandet, deraf i 3 Aar for sit Helbreds
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Sky ld  til Kissingen og i 2 Aar til S t .  Moritz i Schweitz samt fra Fohr 
og 2 Reiser i Norge medbragtc Han altid talrige Sam linge r af Planter, thi 
ledig künde Han oste trods sit svagelige Helbred ikke vcrre, og jeg er vis paa, 
at de baade.ere vcrrdifulde og ville komme Andre til Nytte og Glcrde end 
Ham selv alenc.

Den samme smukke Tanke har ogsaa ledet Ham til at skjoenke sin 
störe, voesentlig under Bindesboll udarbeidede Säm ling  af Tegninger ved- 
kommende Projektions-, Skygge- og Perspektivlceren i det teknifle Institut i 
Odense.

I  fuldstcrndig Overensstemmelse mcd denne Lyst til at gavne staar 
ogsaa Hofman (Bang)s Virksomhed som Skribent, og faa danske Landmcrnd 
har flrevet mere end Han, og som saadan har Han störe Fortjenester af sine 
Standsfcrller, tilmed da Han flriver et livligt og populcrrt Sp ro g , der dog 
tillige har et belcrrende og kstrrnefuldt Jndhold. I  saa Henseende vil jeg 
henvise til ErSlcvs Forfatterlcxikon, men skal dog fremhcrve Hans „Mcdde- 
lelser for Landmcrnd" 1 — 3 B ind , udgivet i 1851— 56, Hans mange Artik- 
ler i Tidsflrift for Landokonomi om Hans Virksomhed i Sve rrig, om Ud- 
maaling og Nytten af Eriometret, om Forhandlingerne paa tydfte og danske 
storre Landmandsforsamlinger og Anmeldelsec af landokonomiske Skrifter og 
Reiser. Desuden har Han strebet en stör D e l selvstcrndige Boger, f. Ex. om 
Horavl og Lcrrredsforarbeidelse, om Faareavl og Uldproduktion, om T il-  
beredning af engelfl Ost, om unge Landmcrnds Uddannclse og om Runkel- 
roen og denS Anvendelse til Kvoegfoder, samt om Dvergfrugttracr og om 
HnSdyravlenS Principper, der er anbefalet i en Fortale af Professor Prosch, 
og oversat paa Tydfl. I  Ugeflrift for Landmcrnd har Han endelig flrevet 
en Mcrngde Artikler om Gjodningen, om Roedyrkning, om italienfl R a i-  
grcrS, om Jnddcrmninger fra Habet om Frugttrcedyrkning etc. etc.

H an  har ogsaa deltaget i en stör Mcrngde tydfle og svenste og i 
ncrsten alle danske Landmandsforsamlinger og oste gavnet ved at tage Ordet 
i dette, ligefra Modet i Dobberan 1842, hvortil det danske Landhushold- 
ningsselstab sendte Ham som en af detS Reprcrsentanter og den forste danske 
Landmandsfvrsamling i Randers 1845, hvor Han var Viccprcrsident, tjl de 
allerseneste af bisse störe Sammenkomster. Foruden at vcrre Viccprcrsident i 
Randers og Odense, har Han ogsaa vceret indbudt til at dcltage i enkelte 
udenlandfle ja endog i Aar til det svenste störe Landbrugsmsde i M a lm ö  og 
det finfle i Äbo.

I  flere Aar var Han Viceformand og Formand for Fyens S t ift s  
patriotifle Selstab, i hvis M oder Han har indledet mange Sporgsm aal, 
medens Han tillige har udrettet meget Andet i dette, t. Ex. ved Prcrmieploi- 
ninger, der ere blevne foretagne med stör Omhu.

Foruden sine ovcnfor omtalte Reiser for den svenste og danske Negje- 
ring i Tydflland, og af Interesse for Frugttrcrdyrkning m. m. paa egen 
Bekostning til Frankrig i Aarcye 1847, 68 og 73, har Han ogsaa flere 
Gange besagt Schweitz, Italien, Belgien, S vc rig  og Norge og deltaget i 
nationalokonomifle og Naturforfler Moder, forat vinde Udbytte for sig og 
sine Landsmcrnd og glcrde sig over Naturen i de Lande Han bereiste.

S o m  en dygtig Specialist har Han selvfslgelig taget Prcrmier ved 
flere Leiligheder, navnlig for Chester Ost i P a r is  og for Frugt af Dvcrrg- 
trcrer i Kjobenhavn m. m., hvor Han iblandt Andet fremstillede en Pcrre, 
der veiede 183 Kvint.

S i t  Fcedreland har Han elflct varmt og selv i S ve rr ig  trivedes Han 
dog ei anderledes, end Han lcrngtes tilbage til Danmark, og da Han kom 
hertil, lagde Han blandt Andet sin Patriotisme for Dagen i Krigsaarene, 
da mange Flygtninge baade fra S leSv ig  og Fredericia sankt et gjcestfrit
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Hjcm paa Hv.fmansgave. T i l  kommunale og politiske Hverv har Han der- 
imod mindre folt sig kalbet, ihvorvel Han har voeret Formand i flere Aar 
for Sogneraadet i sin Kommune og stedse staaet i et patriarkalsk Forhold 
til Beboerne i denne. Derimod har Han lagt sin Kjcrrlighed og Interesse 
for Sm aafolk for Dagen ved Oprettelsen af en Sygekasse i sin Kommune 
og ved at fkrive B sge r for Husmumd samt paa mange andre Maader.

A f sine gamle Clever dlev „Direktoren" og F ru  Hofman (Bang) 
paa deres So lvdryllupsdag i 1860 overleveret en smuk Gave forat vife dem, 
hvor vevligt og varmt de havde bevaret Hengivenhed og Taknemmelighed fra 
det kjcrre Ophold paa Institute! for flere Aar tilbage.

H an s Medborgere har sogt at hcrdre Ham ved at udrnrvne Ham til 
Wresmedlem af Fyens S t if t s  patriotifle Sclflab og det kgl. danske Land- 
huSholdningsselflab ved at gjore Ham til beständig Medlem af Selflabet og 
dets Bestyrelse. I  S ve rr ig  er Han blevet Wresmedlem af Selflabet „Hor- 
tikütturens Banner" i Götheborg og Medlem af flere andre Selflaber, og i 
Tydflland er Han blevet Wresmedlem af Mecklenburg patriotifle Forening.

A f den danske Konge er Han udncrvnt til Etatsraad 1861 og til N id 
der af Dannebrog 1870, medens Han af den svenfle har faact Medaillen 
pro woiitis i G u lL  med Tilladelse til at bcrre den i 1843 (foruden de» 
ovenfor omtalte störe Solvmebaille af Landbrugsakademiet) og endelig blev 
Han 1877 udncrvnt til Nidder af Nordstjernen.

Jcg kan ikke afflutte denne Levnetsbeflrivelse uden at berore, at Han 
altid har opfattct sin S t illin g  og si» Rcttighed til at vcrre StamhuSbesidder 
paa den smukkeste Maade ved ikke al nyde denne Begunstigelse, men ved 
kjcrrligt at delc med sine Sodflende og sin ovrige Sloegt og Familie og ved 
gjcrne at yde fit B id rag  til ethvcrt Diemed, som Han mener er til Gavn 
for fit Fcrdreland og sine Medborgere, enten de Here hjemme i Sam fundets 
bedre eller ringere stilledc Lag.

S i n  indcrlig elflede og kjocre HustruS D o d  i 1869 tog Han sig meget 
ncrr, og bette störe S a v »  vil vel aldrig blive udfyldt for Ham, men som en 
god Kristen har sogt sin Trost, hvor den bedst findes, og Hans sammen med 
Ham levende 2 Sostre tilligemeo Hans S o n  og ovrige Familie har efter 
Evne sogt at udfytde Savnet ved trofast Om hu og kjaerlig Deltagelse.

Enhver der er kommen i ncrrmerc Bcroring med Etatsraao Hofman 
(Bang), kan ncrppc Andet end fole sig tiltalt af Hans Venlighed. men man 
maa kjcnde Ham noiere for ret at flotte den, og man vil da finde, at der 
tillige hos Ham findes baadc en besternt Karakter og en hjertelig Trofasthed 
i Forbindelse med Hans utrcrttelige Virkelyst og sjcrldne Jnlcresse for at gavne.

G ib  Han lange enbnu maa bcholde et godl Helbred og sin sjcrldne 
Aondskrast samt sin Arbeidslpst til Gla'de og G avn  for sig selv og mange 
Andre.




