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Nogle Erindringer
fra den storpolitiske Kamptid.
Fem Aar i Stenmagle Præstegaard.
Af Henning Jensen.
Efter at jeg i seks Aar havde været Sognepræst

for St. Peders Sogn paa Bornholm, blev jeg 17. Januar
1879 kaldet til Sognepræst for Stenmagle—Stenlille.
Stenmagle ligger i Sorø Amt, men da Annekset Sten
lille ligger i Holbæk Amt kan det vel forsvares, at
disse Optegnelser faar Plads i Aarbogen for Holbæk
Amt, saa meget mere som jeg under min Virksomhed
i Stenmagle havde ikke saa lidt at gøre med Bønder
paa Holbækegnen.
Paa Grund af forskellige Forhold kunde vi først
rejse fra Bornholm i Maj Maaned 1879. Da der var
adskilligt, der skulde gøres i Stand i Stenmagle Præste
gaard, før min Familie kunde flytte dertil, blev min
Hustru og mine Børn i denne Mellemtid hos mine For
ældre i Ousted Præstegaard, der laa 3—4 Mil fra Sten
magle. — Selv tog jeg straks til mit nye Embede,
og da Præstegaardens Forpagter, Otto Schnack, boede
i Præstegaarden, fik jeg min Kost hos ham. Han hørte
til den paa Holbækegnen velbekendte Schnackske Slægt,
var en yderst velvillig og elskværdig Mand og i de 6
Fra Holbæk Amt. XIII.
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Aar, vi boede Dør om Dør, blev der aldrig vekslet et
ondt Ord imellem os.
Præstegaarden i Stenmagle — som nu er ned
revet — hørte til de gode, gamle Præstegaarde. Der
var en Mængde Værelser, lavt til Loftet, hyggeligt og
lunt. Haven var stor, en 2—3 Td. Land, og meget
tilgroet. Det gik min Formand som andre gamle Præ
ster — de nænnede ikke at hugge noget af det ned,
som de har set vokse op. Jeg maatte derfor straks
rydde en Del, men plantede til Gengæld 30 unge Frugt
træer, af hvilke jeg dog ikke selv kom til at nyde
Frugterne.
Min Formand, Pastor Møller, — Far til den for
rige Biskop i Aalborg Christen Møller — havde haft
Kapellan. Denne, Pastor Thiel, en elskværdig Mand
af Indre Missions Retning, boede endnu i Stenmagle,
og da han plejede at holde et gudeligt Møde i Nord
skov om Eftermiddagen til St. Hansaften, bad han mig
være med og tale. Jeg talte om, at den Skik at brænde
St. Hansblus stammede fra en Tid, da man mente at
kunne jage Troldene af Landet ved Hjælp af disse
Blus. Denne Tale faldt ikke i god Jord hos Missions
folkene. — Da vi henad Aften gik fra Mødet, saa vi
en stærk Røg fra en Ildebrand langt borte mod Øst.
— Det var min Fars Præstegaard, der brændte. Bag
efter fik jeg at vide, at Missionsfolkene betragtede dette
som en Slags guddommelig Straf. „Ja, der stod han
og talte om St. Hansblussene“, sagde de, „og i det
samme brænder hans Fars Præstegaard“.
Dagen efter skulde jeg til Ousted for at hente min
Familie. Da jeg kom til Tølløse Station, traf jeg en
Mand fra Ousted, som fortalte, at Præstegaarden var
brændt, men at der heldigvis ingen var kommen til
Skade. Da jeg kom til Lejre Station, var min Fars
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Vogn der for at hente mig, og kort efter saa jeg mit gamle
Hjem, hvortil saa mange lyse og lykkelige Minder knyt
tede sig, som en rygende Brandtomt. Et Par Smaadrenge havde ligget ude ved nogle Halmstakke, der
stod tæt op til Ladelængen, og leget med Tændstikker.
Næste Dag kørte min Fars Vogn mig og min
Hustru og fire Børn til Stenmagle.

I mange Retninger passede Stenmaglerne og Stenlillerne og jeg ikke til hinanden, og Skylden var maaske
nok tildels min. Jeg var ivrig Grundtvigianer, og det
var Stenmaglerne ikke; der var i begge Sogne ikke en
eneste grundtvigsk Familie. Det kirkelige Liv, der var,
gik i indremissionsk Retning. Den bekendte Johannes
Clausen havde i sin Tid været Kapellan i Stenmagle,
og i hans Tid holdtes det bekendte Møde i Stenlille
Kirke, hvor Vilh. Beck prædikede, og hvor Indre Mission
blev stiftet. I Skuerup i Stenlille Sogn boede en af
Indre Missions Ledere, Jakob Jensen. Vi gjorde nogle
Forsøg paa Samarbejde, men det viste sig snart, at
dette var forgæves; Missionsfolkene, som forøvrigt ikke
var mange, søgte saa deres Opbyggelse hos Pastor
Budde-Lund i Nidløse. Dog var der et Par af dem,
som jeg stadig stod i venligt Forhold til; den ene var
Jens Olsen, som ejede en stor Bondegaard i Nyrup;
han fulgte mig endog en Gang til et Efteraarsmøde
paa Vallekilde Højskole og var meget glad ved Trier.
Den anden var Kristen Hansen fra Tjørntved i Sten
lille Sogn; han var Indremissionær, men stod meget
venlig overfor Grundtvigianerne; og da han var Med
lem af Skolekommissionen for Stenlille Sogn, havde vi
meget med hinanden at gøre, og kom altid godt ud af
det med hinanden.
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Men det store Flertal af Stenmaglerne var, da
jeg for 36 Aar siden blev deres Præst, gammeldags
Bønder af den ægte sjællandske Type, skikkelige og
fredsommelige, ganske vittige, og ikke utilbøjelige til
paa en godmodig Maade at spille hinanden et Puds,
naar Lejlighed hertil gaves. I kirkelig Henseende hørte
de ikke til nogen bestemt Retning, men havde den al
mindelige Sognekristendom, som hverken Indre Mission
eller Grundtvigianerne tillægger nogen Værdi, men som
der dog alligevel kan bygges en hel Del paa, naar
man forstaar at sætte sig ind i saadanne Folks Følel
ser og hele Tankegang. Dette havde jeg den Gang
ikke rigtig Syn for, og derfor var det religiøse For
hold mellem os noget køligt. De kom dog jævnligt i
Kirke, og holdt navnlig den sædvanlige Altergang to
Gange om Aaret i Hævd.
. Den Omstændighed, at jeg var ivrig Venstremand,
bidrog jo bétydelig til, at de personligt stillede sig i et
venligt Forhold til mig, saaledes at de, et Aarstid efter
at jeg var kommen, vilde vælge mig ind i Sogneraadet,
formentlig med den Tanke at gøre mig til Formand.
Det har imidlertid altid været min Skræk at faa med
kommunale Sager at gøre, og da jeg desuden havde
faaet fuldt op at gøre med Møder og Forsamlinger
andre Steder, bad jeg indstændigt om at blive fri.
Der var nemlig rundt om paa Egnen en Del
spredte Grundtvigianere, og da der næsten ingen grundt
vigske Præster var, søgte de til Stenmagle Kirke, og
fik mig til at tage hen til dem. Det var paa den Tid,
da der blev bygget Forsamlingshuse og oprettet Fore
dragsforeninger i Mængde, og jeg kom snart i Forbin
delse med de Mænd, der ledede disse Foretagender.
Navnlig kom jeg ret regelmæssig og holdt Møde i
Vommevad Forsamlinghus i Sdr. Jernløse Sogn, for
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hvilket eu af Holbækegnens ledende Mænd, Gaardejer
Peter Jensen, Mogenstrup Mark, var Formand. Senere
købte han Slotsgaarden i Holbæk. Jeg lærte saaledes
mange af Holbæk Amts opvakte og livligt interesserede
Bønder at kende, af hvilke de fleste sandsynligvis nu
er døde. Blandt dem jeg husker bedst, var Sognefoged
Christian Schnack i Merløse, en Broder til min For
pagter. Efter at den grundtvigske Præst Frandsen i
Haraldsted havde taget sin Afsked, kom jeg jævnlig til
Friskolen i Skee og holdt Møder, hvor den elskvær
dige Familie Lund altid modtog mig venligt. Hovedmændene for Bevægelsen paa denne Egn var Gaard
ejer Claus Schnack, Klarupgaard, og Boelsmand Frede
rik Hansen, Skee.
Paa de sjællandske Højskoler kom jeg jævnlig
som en af Talerne ved Efteraarsmøderne. Jeg husker,
at jeg ved et saadant Møde paa Vallekilde holdt to
Foredrag: det ene om Agnete og Havmanden, det
andet om Johannes den Døber. Det første syntes
Trier ikke om, hvorimod det andet vandt hans Bifald.
— Forøvrigt var Trier ogsaa en Gang i Stenmagle og
talte i Kirken en Søgnedag. Følgen deraf var, at jeg
fik en mild Tilrettevisning af min Provst, den bekendte
Provst F. V. Andersen i Ringsted; en Præst maatte
nemlig ikke lade en Lægmand tale i Kirken uden Prov
stens Tilladelse. Paa Højskolerne i Høng, Tune og
Rødkilde paa Møn var jeg gentagne Gange; jeg min
des med Tak de mange glade Timer, jeg tilbragte dér.
Skønt Stenmaglerne ikke var særlig flittige Kirke
gængere, kunde jeg dog aldrig klage over Tilhørere.
Hvis Tilhørernes Antal er en Maalestok for en Præsts
Dygtighed, saa kunde jeg have al Grund til at være
fornøjet med mig selv; thi fra en vid Omkreds kom
der Folk til Stenlille Kirke. - - Men en fuld Kirke er
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kun en ganske overfladisk Maalestok for, hvad en Præst
dur til; og naar jeg nu tænker tilbage paa mine Præsteaar ikke alene i Stenmagle, men ogsaa andre Steder,
saa er jeg snarest tilbøjelig til at tro, at jeg har for
sømt meget mere, end jeg har udrettet. Det er den
store Fare og Fristelse for de Præster, der forstaar at
tale saadan, at Folk gider høre dem, at de kommer
til at lægge Hovedvægten paa det Arbejde, som tager
sig ud, som Folk kan pege paa, og forsømmer det,
som ingen ser, det som der ikke er nogen Berømmelse
ved, men som derfor har større Værdi.
Jeg er nu over 78 Aar gammel (skrevet i 1916),
men dersom jeg nu blev Præst i Stenmagle eller et
andet Sted, tror jeg, jeg kunde udrette mere, end da
jeg stod i min fulde Kraft. — Det er efter min Mening
en Fejl af Menighedsraadene, at de foretrækker de
unge Præster for de gamle. 1 den første kristne Tid
valgte man de ældste til Præster paa enkelte Undtagel
ser nær. En Mand dur vist heller ikke til den Bestil
ling, før han er op imod de 60 Aar.

Med Omegnens Præster havde jeg ikke meget at
gøre. Dels var der meget lange Afstande mellem
Præstegaardene der paa Egnen, dels havde jeg ikke
megen Tid til at gøre kollegiale Besøg, og dels blev jeg
jo af de fleste Præster betragtet som en slem Radikaler
og Urostifter. Min nærmeste Nabo var Meinert i To
strup, en rar gammel Mand, venligsindet mod den
grundtvigske Retning. Han var især kendt paa Egnen
som Fodsportsmand. At gaa de 3—4 Mil til Holbæk,
opholde sig der en Timestid og saa tilbage igen, be
tragtede han som en Ubetydelighed. Der blev sagt
om ham, at naar han gik ud af sin Præstegaard paa
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en Spadseretur, kunde han godt blive ved at gaa og
omsider standse, naar han var kommen til en eller
anden Udkant, saa han ikke kunde komme længere.
Min Nabo til den anden Side var gamle Rørdam i
Ondløse. Hans Far havde i sin Tid været Sognepræst
i Tølløse og Nabo til min Farfar i Soderup. Min Far
i Ousted var Nabo til Rørdam i Kornerup, en Broder
søn af Ondløse-Rørdam, der døde som Sognepræst i
Lyngby; og nu var altsaa jeg atter Nabo til en Rør
dam.' Jeg var et Par Gange i den gamle, hyggelige
Præstegaard, og følte mig meget tiltalt af den gamle,
alvorlige Præst. Han døde før jeg fik min Afsked, og
ved Begravelsen saa jeg for første Gang Estrup, som
ejede Kongsdal. Efter ham blev hans Søn, min gamle
Ven og Skolekammerat, Hans Rørdam, Præst i Ond
løse, men kort efter hans Ankomst fik jeg min Afsked.
— Saa var der Frandsen i Haraldsted, som havde haft
sin bedste Tid som Præst i Tødse paa Mors. Han var
en ualmindelig livlig og fornøjelig Mand. Skønt han
nu var gammel, var han en ualmindelig forvoven Kusk.
En Sommerdag, da min Hustru og hendes to Søstre
og jeg besøgte ham, lod han spænde for. Vi skulde
ud i Skoven, hvor Knud Lavard blev myrdet — „Myre
skoven“ kaldes den. Da vi kom ind i Skoven, ænsede
Frandsen hverken Vej eller Sti; han svingede ind mel
lem Træerne, snurrede rundt til højre og venstre langs
Grøfter og Kløfter, Damerne skreg, men vi slap da
levepde fra det.
Den Præst paa Egnen, jeg havde mest med at
gøre, var Peter Rønne i Sønderup, velbekendt baade
som Præst, Folketaler og Politiker. Der var rigtignok
3 stive Mil mellem Stenmagle og Sønderup, men da
jeg havde et Enspænder-Køretøj og selv var Kusk,
tog jeg dog jævnlig en Tur derned, og blev saa til
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næste Dag. P. Rønne var et af de bedste og kærligste
Mennesker, jeg har kendt; det kirkelig- og folkelig
grundtvigske var gaaet ham i Blodet, blevet hans eget
inderste Væsen. Der var maaske nok lidt i, hvad hans
Nabo, Vilh. Beck i Ørsløv, sagde, at „hvis Folk vilde
ha’ Sødsuppe, saa skulde de gaa -til Sønderup“, —
men Sødsuppe er nu alligevel en velsmagende Ret.
Megen Glæde havde jeg af at være Medlem af
„Det vestsjællandske Broderkonvent“. Navnet var ikke
meget betegnende, thi Konventet bestod af grundtvigske
Præster fra en stor Del af Sjælland; men i sin første
Oprindelse, omtrent midt i forrige Aarhundrede om
fattede det kun de grundtvigske Præster i Sydvestsjælland. Jens Schjørring i Ørslev ved Skelskør var For
mand. Blandt Medlemmerne var følgende Præster: P.
Rønne, Sønderup, I. H. Monrad, Køge, Heiberg, Vemmeløv, senere i Roskilde, Meyling, Frue Kirke i Roskilde,
Frandsen, Haraldsted, Karl Rønne, Frimenighedspræst
i Høve, Wad, Korsør, Viborg, Slagelse, Thomas Rør
dam, Veilø, Gad, den Gang i Højerup paa Stevns,
Selmer, Fensmark, Krag, den Gang i Kornerup, Glahn,
den Gang Kapellan i Sorø, Hoff, Ubberup, Dam, den
Gang i Rønnebæk, Beck i Tranebjerg paa Samsø.
Desuden deltog C. I. Brandt, Præsten ved Vartov, og
den senere Biskop Skat Rørdam, som den Gang var
Holmens Provst, af og til i Konventets Møder. En
sjælden Gang var der ogsaa en eller anden bekendt
Lægmand med. Præstekonerne havde ogsaa Adgang.
Konventet holdtes en 3—4 Gange om Aaret. I
Begyndelsen holdtes det skiftevis hos Medlemmerne,
men dette var forbunden med en Del Vanskeligheder;
dels var det jo forbunden med en Del Besvær for den
paagældende Præstefrue at beværte saa mange Menne
sker en hel Dag, især da man aldrig vidste, hvormange
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der kom, og hvor mange der udeblev, dels maatte en
Del jævnlig overnatte, hvortil der undertiden kun var
daarlig Plads. Og hvis Præstegaarden laa langt fra
Stationen, var det jo ikke behageligt for Gæsterne, især
om Vinteren, at skulle køre en lang Vej frem og tilbage
paa aaben Vogn. — Vi besluttede derfor at holde Konventet
paa Hotel „Prinsen“ i den centralt beliggende By Roskilde,
og der holdes de saavidt jeg ved endnu den Dag i
Dag. Konventet bestaar nemlig endnu, — men der er
maaske ikke en eneste tilbage — eller dog kun et Par
Stykker — af de Medlemmer, jeg her har nævnt. De er næsten alle døde.
Men hyggeligst var det ganske vist, da vi holdt
Konventerne i Præstegaardene.
Nogle af mine gladeste Minder knytter sig til disse
Sammenkomster. Vi havde alle fælles Anskuelser og
fælles Interesser; og dog var der saa stor personlig
Forskel paa os, at vore Forhandlinger og Samtaler al
drig blev kedelige. Politiken spillede jo i de Aar en
uhyre Rolle og kunde skille de bedste Venner ad. De
fleste af os var mer eller mindre Venstremænd, men
der var ogsaa et Par Højremænd; de døde naturligvis
ikke i Synden, men det gjorde dog ikke noget Skaar i
det venskabelige Samliv.
Vi samledes om Formiddagen. 1 den Tid Kon
venterne holdtes i Præstegaardene, blev der først holdt
Gudstjeneste og Altergang; derefter spiste vi Frokost,
og saa begyndte Forhandlingerne om et eller andet
kirkeligt Spørgsmaal. Saa spiste vi til Middag, det
vedtaget, at der kun maatte gives tre Retter Mad, i
Reglen Suppe, Steg og Kage. Til Frokosten kunde den
paagældende Præstefrue selv raade for, hvad hun vilde
traktere med, og velhavende og flot anlagte Fruer holdt
nok af at vise, hvad de kunde præstere. Vi, som ikke
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kunde slaa saa stort paa det, drillede dem saa for deres
Flothed — men vi spiste den gode Mad med Fornøjelse.
— Da vi alle var Talere paa en Hals, blev der ved
Bordet holdt en Mængde Taler; vi udbragte Skaaler
for hinanden. Og vi mente det. — Jeg husker en Gang
vi var samlede i Tranebjerg Præstegaard paa Samsø;
saa holdt vor Vært, den elskværdige Pastor Bech, en
Tale, hvori han paa en morsom Maade karakteriserede
os alle efter den Stilling, vi indtog i Konventet. Jeg
havde holdt en Tale, i hvilken jeg havde gjort opmærk
som paa, hvor betryggende det var at være Grundt
vigianer, thi vi kunde altid være sikre paa, at vore
Dyder og Fortjenester vilde blive fremhævede og paa
skønnede, naar vi kom sammen. — Maaske følte Pastor
Beck, at denne Spydighed, som forresten blev sagt i
al Godmodighed, nok kunde være paa sin Plads; thi
han betegnede mig i sin Tale som „Konventets Salt“.
Fra et andet Konventmøde, som holdtes i Hotel
„Prinsen“ i Roskilde, husker jeg følgende: Det var
netop paa den Tid, da Dr. Pingel, Overlærer ved
Metropolitanskolen, havde faaet sin Afsked paa Grund
af politiske Udtalelser; en Embedsmand ved Statsba
nerne, Holst, var bleven afskediget af samme Grund.
Som Følge deraf var der kommen en vis Utryghed
over os Embedsmænd, som var Venstremænd, og som
ved Lejlighed tog Del i politiske Møder. Jeg foreslog
derfor, at vi grundtvigske Venstrepræster Landet over
skulde danne et Slags Assuranceselskab, saaledes at
vi forpligtede os til at støtte dem, som muligt kunde
blive afskedigede, méd et vist Beløb af vor Embeds
indtægt. Landstingsmand N. J. Termansen, som var til
Stede som Konventets Gæst, mente, at dette Forslag
nok kunde fortjene Overvejelse. Men hos de Præster,
som var mødt, fandt det ikke mindste Tilslutning. Jeg
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har senere tit tænkt paa, hvad der kunde være Grun
den dertil; thi Grundene til, at man ikke vilde gaa ind
paa det, kom ikke frem; Forslaget blev slet ikke drøf
tet. Man var maaske overbevist om, at Ministeriet
Estrup aldrig vilde afskedige en Præst af politiske
Grunde; eller man var maaske overbevist om, at en
Præst aldrig vilde vove sig saa langt ud, at han
risikerede noget ved det.

Paa en Tur til København skulde jeg et Ærinde
op paa „Gammel Avlsgaard“ for at tale med en Folke
tingsmand. Gamle Politikere vil mindes, at der i sin
Tid logerede mange Rigsdagmænd paa dette Hotel.
Det var mest Jyder; saavidt jeg husker boede baade
Søren Kjær og Villads Holm der; at Thomas Nielsen
boede der, husker jeg ganske bestemt; thi han spurgte
mig, om jeg ikke kunde anbefale ham en Bog, ved
hvis Læsning han kunde udvide sine teologiske Kund
skaber. Jeg anbefalede ham Martensens Dogmatik.
Her saa jeg første Gang den meget omtalte Jens
Busk, med hvem jeg de følgende Aar fik meget at
gøre. — Jens Busk var jo af den Slags Mennesker,
som man meget hurtigt blev kendt med. — Da jeg
skulde gaa, spurgte han, om jeg ikke vilde følge med
ud til Pastor Brandt, Grundtvigs Eftermand ved Vartov
Kirke. Paa min Forespørgsel, om han kendte Brandt,
svarede han Nej, men han havde hørt ham prædike,
og nu vilde han hilse paa ham. Det var en af Ejen
dommelighederne ved Jens Busk at gaa lige paa, naar
han havde Lyst til at lære en Mand at kende; og da
han var fuldstændig naturlig i sit Væsen, livlig og
interesseret, var der ingen der tog ham det fortrydeligt
op. Han var ganske ens overfor alle; enten han talte
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med en Minister eller med en Husmand, han var altid
sig selv — Jens Busk. Han var i Besiddelse af en
ikke ringe Selvbevidsthed; han kendte godt sin Dygtig
hed og sin Indflydelse, som netop i hine Kampaar var
paa Højdepunktet. — Da jeg kendte noget til Brandt,
gik jeg med, og vi blev naturligvis venligt modtaget,
spiste til Aften, og Jens Busk førte næsten uafbrudt
Ordet; Brandt var en noget kølig Mand med et vist
afdæmpet, fornemt Væsen; men jeg fik det Indtryk, at
han interesserede sig for denne Bonde med det ufor
falskede jyske Sprog.
Jeg indbød Jens Busk til et Besøg i Stenmagle
Præstegaard; han tog imod det, og fra den Tid var
han en hyppig Gæst hos os. Han havde en Datter
paa 11—12 Aar, der var jævnaldrende med vor ældste
Datter, og da Jens Busk mente, hun kunde have godt
af at se Livet i en Præstegaard, kom hun over til os,
var hos os et Par Aar og læste sammen med vore Børn
med deres Lærerinde. — Jeg opfordrede ham til at
tage et Par af sine Meningsfæller paa Rigsdagen med
en Gang imellem, og dette gav Anledning til, at vi
undertiden om Søndagen havde Besøg af en 4—5
Folketingsmænd. De blev hentede ved Tølløse Station
Lørdag Aften og tog til København igen Mandag Mor
gen. Blandt dem, der kom hyppigst, kan jeg nævne
foruden Jens Busk: Jens Sørensen, Vitved, Rasmus
Nielsen, Herning, Hansen, Sir, Nøhr, Bødtcher. De
hørte alle til den Hørupske Gruppe, og Hørup selv var
en Gang vor Gæst. Ved saadanne Lejligheder blev
der jo politiseret stærkt, og jeg fik mer og mer politisk
Blod paa Tanden. Men forøvrigt var disse Besøg
meget oplivende.
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I Sommeren 1883 fik jeg Indbydelse til at holde
et Møde i Stevns. — Jeg maa her bemærke, at de
Foredrag, jeg holdt, ikke var politiske. Den Tids Højremænd, som ikke kendte noget til den grundtvigske Be
vægelse, troede, at de Møder, der blev holdt rundt i
de nybyggede Forsamlingshus, var politiske Møder, og
derfor fik jeg Ord for at være en fanatisk politisk
Agitator, før jeg nogensinde havde holdt et politisk
Foredrag. Jeg talte i Reglen om religiøse Spørgsmaal,
men af og til ogsaa om almindelige folkelige og menneske
lige Emner.
Jeg kom altsaa til Stevns, og jeg kom til at bo
hos den i vide Kredse velkendte Poul Nielsen paa
Karlshøjgaarden. Han styrede Gaarden for sin Mor,
som var Enke. Det var et af de bedste og hyggeligste
Hjem, jeg nogensinde har været i; mellem den gamle
Mor, Sønnen og Døtrene var der det kønneste For
hold, og de faa Tjenestefolk, der var, hørte ganske med
til Familien. Det var et i bedste Forstand dannet Hjem,
thi de havde alle et opladt Øje for alt, hvad der var
stort og skønt. — Siden jeg første Gang saa „Elver
høj“ — nu ser jeg det i Reglen en Gang om Aaret —
har jeg syntes der var noget særegent poetisk ved
Stevns. Man kan høre det paa Navnene dernede fra:
Elverhøj, Tryggevælde, Højstrup o. s. v. Dette poetiske
Indtryk fik jeg bestyrket i denne gamle Bondegaard,
hvor Sangene fra „Elverhøj“ — som de naturligvis
kendte og elskede — ligesom fik sin naturlige Bag
grund. Poul Nielsens Mor — jeg kaldte hende altid
„min Stevnsmor“ — gik i den gamle Stevnsdragt; og
naar hun viste mig alle de skinnende Kobberkar, som
hører med til en rigtig Gaard paa Stevns, og som er
samlet fra Slægt til Slægt, saa fik jeg et levende Ind
tryk af, at disse Bøndergaarde, hvor gammel Sæd og
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Skik holdes i Hævd, men hvor Dørene staar aabne for
det bedste i Nutiden, de er Danmarks Marv.
Jeg holdt altsaa mine Møder, og det syntes, at
Stevnsboerne fandt Behag i mig; thi da nogen Tid
var gaaet, kom der en Opfordring til mig, om at stille
mig ved næste Valg til Folketinget mod Stevnskred
sens mangeaarige Repræsentant, Kultusminister, Kam
merherre Jacob Scavenius til Gjorslev.
Havde jeg tænkt paa alle de Følger denne Op
fordring fik, og navnlig de Følger den kunde have faaet,
saa havde jeg vistnok sagt Nej. Men nu tænkte jeg
ikke paa det, og altsaa sagde jeg Ja. — Scavenius
stod jo for mig og alle Venstremænd som den egent
lige Repræsentant for „Provisorismen“ — næsten værre
end selve Estrup. Og Venstremændene i Stevns be
tragtede det næsten som. en Æressag at fælde ham.
Personligt havde de ikke noget imod ham — tvært
imod; men politisk var han dem til Forargelse. Han
vilde, som han sagde, „ved Magt skabe en ny Ret“,
og det rejste deres Retfærdighedsfølelse sig imod. De
havde gentagne Gange stillet forskellige Kandidater op
imod ham, men stadig forgæves. Nu havde de faaet
den Tro, at kom der en Præst op imod Kultusministe
ren, saa maatte det hjælpe. Tiden viste, at det hjalp
alligevel ikke.
Valget skulde være den 25. Juni 1884. — Ved
Vælgermøderne blev jeg kraftig støttet af Redaktøren
af „Østsjællands Folkeblad“, Søren Svarre, der var
langt mere inde i de politiske Detailler end jeg, og nød
stor Anseelse blandt Vælgerne. Scavenius kom ikke
til Stede, skønt han var indbudt, og som Følge deraf
holdt hans Tilhængere sig ogsaa borte. Men saa vidt
jeg husker bekendtgjorde han at ville holde to Vælger
møder straks efter, at jeg havde sluttet mine, og jeg
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maatte altsaa forlænge mit Ophold i Stevns et Par
Dage for at møde ham paa Valpladsen. Ved disse
Møder kom Hørup til Stede, og Kampen kom væsent
lig til at staa mellem disse to. Mig ænsede Scavenius
ikke, jeg var, som man siger, fuldstændig Luft for ham.
Det samme var Tilfældet paa Valgdagen, som endte
med, at han fik en 2—300 Stemmer mere end jeg.
Der var stor Jubel i Højre, og der gik Rygter om, at
der over hele Byen, Storehedinge, blev trakteret gratis
med Punsch og drukket fabelagtige Mængder. — Men
man fortalte, at adskillige gamle Venstrevælgere, som
sikkert havde stolet paa, at denne Gang skulde det
lykkes, følte Nederlaget som en saa stor Skuffelse, at
de græd.

Min Afskedigelse.
Det har sikkert været Scavenius’ Mening, da jeg
stillede mig imod ham, at jeg skulde afskediges fra mit
Embede. Men det kunde jo ikke gaa an at gøre det
straks, det maatte ikke faa Udseende af, at det var
Grunden. Men sandsynligvis har han tænkt, at der
kom nok en passende Lejlighed, og heri fik han Ret.
Dog varede det næsten et Aar før Lejligheden kom.
Den kom saaledes:
Pastor Thomas Rørdam i Veilø ved Næstved, min
gamle Skolekammerat og Broder til min Nabopræst,
Hans Rørdam i Ondløse, blev den uskyldige Aarsag til
min Afskedigelse. — I Slutningen af Marts 1885 skrev
han nemlig i „Berlingske Tidende“ nogle Artikler over
den i hin Tid meget hyppigt anvendte Tekst af Paulus
i Romerbrevet 13,1: „Hvert Menneske være de fore
satte Øvrigheder underdanig; thi der er ikke Øvrighed
uden af Gud; men de Øvrigheder, som er, har Gud
beskikket.“
I den Anledning fik jeg et Brev fra „Politiken“s
Redaktion med Anmodning om at skrive en Artikel
mod Th. Rørdam. — Paa denne Artikel gav Rørdam
atter Svar i „Berl. Tid.“. Mit andet Svar til ham
fremkom i „Politiken" for 30. Marts og lød saaledes:
Andet Svar til Sognepræst Th. Rørdam.
Af Sognepræst Henning Jensen.
Det forekommer mig, at Pastor Rørdam i sit Svar til mig
i „Berl. Tid.“ for 25. Marts i en betænkelig Grad er kommet
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bort fra det, som vort Mellemværende egentlig drejer sig om.
Han havde beskyldt Riffelforeningerne for Attentat paa Selvtægt.
Hertil svarede jeg, at disse Foreningers Formaal aabenbart var
Forsvar for Fædrelandet og Loven. Det maatte saa blive Pastor
R.s Opgave at vise, enten at Riffelforeningerne har et andet Formaai, eller at vise, at det at forsvare Fædrelandet og Loven er
Selvtægt. Dette Spørgsmaal har Pastor R. ikke indladt sig paa,
„hvor fristende det end kunde være“ at gaa min Udvikling efter
i det enkelte. Jeg vilde ønske, at Pastor R. i dette Punkt var
falden for Fristelsen.
Jeg gjorde endvidere opmærksom paa, at Pastor R. gjorde
sig skyldig i den almindelige theologiske Begrebsforvirring, naar
Talen er om Øvrigheden og Loven; efter almindelig sund Menneske
forstand, for ikke at tale om almindelig Statsret, er Øvrigheden
kun Øvrighed i Kraft af Loven; Konger, Ministre, alle Embedsmænd aflægger Ed paa Loven, særlig Grundloven; efter den, fra
almindelig sund Menneskeforstand og al borgerlig Statsret af
vigende Theologi, er Øvrigheden vedblivende Øvrighed, om den
saa gør sig skyldig i de klareste Lovbrud, altsaa Edsbrud. Denne
Vildfarelse er i den Grad indbanket os „Theologer“ i 1500 Aar,
den har saaledes været en af Hovedbetingelserne for Statskirkens
Tilværelse, saa jeg undrer mig ikke over, at „Theologen“ Rør
dam vanskeligt kom over den, men jeg kendte saa meget til
ham, saa jeg mente „Præsten“ skulde blive den stærkeste. Dette
synes ikke at skulle ske; med usminket theologisk Naivitet skri
ver Pastor R., at jeg vil fastholde, at det kan være berettiget
ikke at være de foresatte Øvrigheder underdanig. Nej! Jeg skal
sige Pastor R., hvad jeg vil fastholde: Jeg vil fastholde dette, at
den Øvrighed, der bryder Loven og dermed sin Ed, er ikke mere
Øvrighed; jeg vil saa „udæskende“ som muligt spørge Pastor R.,
om jeg dermed kommer i Strid med den apostoliske Formaning:
„Hvert Menneske være de foresatte Øvrigheder underdanig“.
Jeg vil indtrængende bede Pastor R. om at besvare det Spørgs
maal: Er det hans Mening, at Øvrigheden er hævet over Loven,
at alle andre er bundne til den og mister sine borgerlige Rettig
heder, naar de bryder Loven, men at Øvrighedspersonerne, som
særlig aflægger Ed paa Loven for at antyde, at de er særlig for
pligtede lil at haandhæve Loven, at de kan løse den, naar det
falder dem bekvemt og dog vedblive at være Øvrighed? Var
det Apostlenes Mening, saa siger jeg mig for mit Vedkommende
løs fra deres Mening i dette Punkt; thi saa havde de godkendt
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den Sætning: de smaa Tyve hænger man, de store lader man
gaa. Men det har selvfølgelig aldrig været deres Mening; det
bliver Pastor R.s og Theologernes Sag at bevise, at Paulus og
Peter, naar de talte om ^Øvrighed“, ogsaa tænkte paa saadanne
Øvrighedspersoner, der var Lovbrydere. Det har man ganske
vist stadig paastaaet i Statshistorien, men Beviset mangler heldig
vis endnu, og til Gavn for Kristendommen vil det blive ved at
mangle; thi kunde det først bevises, at Kristendommen krævede
„Underdanighed“ for Lovbrydere og Voldsmænd, naar det blot
var Øvrighedspersoner, der begik dem, saa var Kristendommen
dødsdømt, og den fortjente at være det. — Vi lever i Tider, der
er kritiske for Kristendommen; ganske vist er vor Øvrighed jo i
høj Grad kristelig og i det hele alle, der kan henregnes til „Sam
fundets Støtter“; men de laveste Lag i Befolkningen er stærkt
paa Vej til at falde fra Kristendommen; der er i den Henseende
en — skal jeg kalde det glædelig — Modsætning til de første
kristne Tider, da var det lige omvendt. Kristendommen er i
vore Dage bleven Kammerherre, og det er Theologien, den kan
takke for sin Ophøjelse, særlig de theologiske Lærdomme om
Øvrigheden, som den, der har Ret til alt muligt, og man skal
dog være „underdanig“. Det er paa Tide, at Kristendommen,
særlig hvad dette Punkt angaar, bliver udløst fra sit theologiske
Maskepi; saa bliver den ganske vist ikke mere saa fin, ikke saa
velset paa højere Steder og i „Berl. Tid.“. * Men saa vender den
tilbage til de Steder, hvor den var husvant fra Begyndelsen.
I Stedet for at gaa ind paa disse Hovedpunkter af vort
Mellemværende, har Pastor R. indskrænket sig til et Forsøg paa
at bevise, at jeg omgaas letfærdig med historiske Kendsgerninger,
„dobbelt sørgelig, naar man betænker, at det er Frelserens Hi
storie, der behandles saaledes af en Præst“. Til Slutning følger
en længere Straffeprædiken med en hel Del Grovheder, og en
sørgelig Udsigt for mig til at drukne i „Politikens farefulde Vande“.
Det værste er, at nu har jeg jo ogsaa faaet trukket Pastor R.
ud i det „farefulde Vand“, men han mener vel, at „Berlingske“
er et forholdsvis sikkert Sted til en politisk Svømmetur — og
deri har han Ret. Men det forekommer mig ikke til nogen Nytte,
at vi prædiker for hverandre i Aviserne. Men „den letfærdige
Omgang med historiske Kendsgerninger“ kan jeg ikke lade blive
siddende paa mig. Det, som giver Pastor R. Anledning til denne
lidt dristige Paastand, er, at jeg skrev, at Beskyldningen mod
Jesus, at han var en Oprører, var fra den jødigske Øvrigheds
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Standpunkt, berettiget. Dette fastholder jeg endnu, og jeg tror
aldrig, at Pastor R. vil se mig „rødme“ over denne Paastand.
Jeg kommer muligen ved en anden Lejlighed til offentligt at gaa
nærmere ind paa hele denne Sag; jeg skal her kun gøre opmærk
som paa følgende: I Luc. 13,32 skider Jesus den Hilsen til Kon
gen, at han er en „Ræv“; i Math. 23 taler Jesus til Folket om
dem, der sidder paa „Moses’ Stol“ — de jødiske Taburetter —;
han kalder dem „Øjenskalke, Daarer, blinde Vejledere, Slanger,
Øgleunger“ o. s. v. Jeg tillader mig nu at spørge Pastor R.:
Hvis han kaldte Kongen en Ræv, hvis han sagde om Ministrene,
at de var Øjenskalke, Slanger, Øgleunger o. s. v., vilde det saa
ikke fra Øvrighedens Standpunkt være fuldstændig berettiget at
sige, at det var oprørsk Tale, tror han saa ikke, at „Berl. Tid.“
vilde være den første til at stemple ham som „en Oprører“?
Pastor R. taler om Jesu udvortes Underkastelse under Øvrig
hedens Dom og Straf. Ja, selvfølgelig underkastede han sig
Straffen, fordi han skulde dø, fordi hans Rige ikke var af denne
Verden. Men han siger udtrykkelig: Havde mit Rige været af
denne Verden, saa havde vel mine Tjenere stridt derfor, at jeg
ikke var bleven overgivet til Jøderne (Joh. 18,36); altsaa han
hævder udtrykkelig sine Tjeneres Ret til at stride mod lovløse
Øvrighedspersoner, naar det gælder Rigerne af denne Verden.
Pastor R. finder det mærkeligt, at jeg forbigaar Paulus,
som „underkastede“ sig Ypperstepræsten, der tværtimod Loven
lod ham staa; „Underkastelsen“ bestod i, at Paulus skældte
Ypperstepræsten ud for en „kalket Væg“, og hvad det Svar angaar, som Paulus gav, da man spurgte ham: „skælder du Guds
Ypperstepræst“, da burde Pastor R. som „Theolog“ vide, at det
er umuligt at sige, hvordan det skal opfattes. Forøvrigt husker
vel Pastor R. nok, at Paulus holdt strengt paa, at Øvrigheds
personerne fulgte Loven. Han — i Romernes Øjne en simpel
jødisk Haandværker — tvang engang Borgmesteren i en stor By
til personlig at gøre ham en Undskyldning, fordi han mod Loven
var bleven arresterer. Hvad mon Crone vilde sige til en saadan
Anmasselse?
Der er en Ting, som vore Theologer burde have lært af
S. Kierkegaard: „at se Jesus og Apostlene i Samtidighedens
Situation“. Theologerne gaar ud fra, at havde Jesus levet nu,
saa havde han været Biskop, St. K. af Dbr. p. p. og staaet og
prædiket i Frue Kirke, og Apostlerne havde været Præster, R. af
Dbr. o. s. v. Jeg tror, dette er en Fejltagelse; jeg tror, levede
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Jesus nu, havde han snarere staaet paa Talerstolen i Rømersgade, og Apostlene — de havde saamænd ikke drevet det til at
blive Sognepræst i Stenmagle.
Der var i Pastor R.s første Stykke en kristelig Frase til,
foruden den jeg har rammeben Pæl igennem; det er bedst at
anholde ogsaa den, da jeg ellers er sikker paa, den vil komme
igen, naar han svarer paa mit Spørgsmaal om Forholdet mellem
Øvrigheden og Loven. Det er denne: „at Gud forbeholder sig
selv at tugte Øvrigheden, og han taaler ikke, at Menneskene
prøver paa at tage, hvad han har forbeholdt sig selv“. Det er
naturligvis Pastor R.s Mening, at Gud paa en eller anden over
ordentlig Maade, uden at Mennesker rører en Finger, tugter
haarde og uretfærdige Øvrigheder. I Modsætning til dette theologiske Vanvid er det velgørende at læse, hvor ædrueligt Biblen
behandler den Slags Sager. Et Eksempel, som Theologen R.
kender fra Barnsben, men som Mennesket og Præsten R. ikke
kender, vil vise dette: Det var Guds Mening at fratage Kong
Salomons Søn Rhoboam Størstedelen af Riget; havde Gud nu
været Theolog, havde han været i den største Forlegenhed for
at naa sit Maal, thi iheologisk set var det jo en Sag, som slet
ikke vedkom det jødiske Folk, men til Rhoboams Ulykke var
Gud ikke Theolog. „Kongen hørte ikke Folket“ staar der, og saa
gav de 10 Stammer Rhoboam Rejsepas, og da Kongen samlede
Hæren for at underkue de frafaldne, saa fik han ikke Lov til
det, „thi denne Handel er sket af mig“, sagde han. Se saadan
klarer Gud sig under saadanne Omstændigheder, ikke med
Theologernes luftige Hjernespind, men ved Folkets Hjælp. Skulde
en af de gamle Profeter have skrevet Revolutionernes Historie
— han havde faaet alle Theologerne paa Halsen.

Naar jeg nu atter læser denne Artikel, som jeg
skrev for mere end 32 Aar siden, da kan jeg godt
vedkende mig den endnu.
Det er en bibelkritisk
Undersøgelse om Forholdet mellem Øvrigheden og Lo
ven, og jeg kan endnu ikke se andet, end at det
Resultat, hvortil jeg kommer, er rigtigt: Øvrigheden er
kun Øvrighed i Kraft af Loven; overtræder den Loven,
saa er den ikke mere Øvrighed, saa har den ikke mere
Ret til at regere, selv om den har Magt til det. —
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Under de nuværende Forhold vil vistnok heller ingen
modsige dette. Men under den Situation, som forelaa
1885, da Øvrigheden havde en ond Samvittighed,
maatte den selvfølgelig føle sig ramt af en saadan
Artikel.

Hvad angaar den Yttring i Artiklen, at hvis Jesus
havde levet nu, saa havde han snarere staaet og prædi
ket i Rømersgade end i Frue Kirke, saa vedkender jeg
mig ogsaa den. Men naturligvis — enten han havde
staaet i Rømersgade og prædiket for Socialdemokraterne
eller i Frue Kirke og prædiket for Bourgeoisiet, saa
havde han haft drøje Sandheder at sige paa begge
Steder —

Dagen efter, den 31. Marts, da jeg aabnede min
Posttaske og fik fat i „Politiken“, stod der med fede
Typer paa forreste Side følgende:
„Paa et i Gaar afholdt Statsraadsmøde fik Sogne
præst for Stenmagle, Henning Jensen, sin Afsked.“
Jeg stod et Øjeblik og stirrede paa Bogstaverne;
jeg vilde ikke rigtig tro mine egne Øjne. Det er maaske
første Gang i Danmarks Kirkehistorie, at en Præst er bleven
afskediget med saa faa Ceremonier. Man plejer i saadanne Tilfælde først at henvende sig til hans nærmeste
Foresatte, Biskoppen og Provsten; man plejer at ind
hente Betænkninger, Forklaringer o. s. v.; man plejer
foreløbig at indskrænke sig til en Advarsel, og saa se
hvad den vil føre til.
Scavenius, der altid var hurtig i Vendingen, forsmaaede alle disse Omsvøb; han har mulig tænkt, at
skulde han først spørge mine Foresatte til Raads, saa
var det slet ikke blevet til noget.
Og det var maaske godt for mig, at han brugte
denne hurtige Retsforfølgelse. Thi hvem ved, hvad jeg
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kunde have gjort, hvis jeg havde faaet en Advarsel og
var bleven truet til at holde mig taus?
Jeg ved det ikke.
Det var ingen Spøg at blive kastet ud af et stort
Embede med Hustru og fem ukonfirmerede Børn, uden
at have nogen rimelig Udsigt til at kunne forsørge dem
paa anden Maade. Vi havde aldrig vidst, hvad det var
at mangle noget. Jeg var gaaet den for Præstesønner
slagne, banede Vej: Latinskole — Student — teologisk
Kandidat — Kapellan — lille Præstekald — stort
Præstekald. Og jeg havde ualmindelig tidligt naaet
dette sidste Maal.
Havde jeg nu faaet Valget mellem at give Afkald
paa dette eller miste min Frihed til at tale og skrive
efter min Overbevisning — hvem ved, hvad jeg havde
valgt?
Men saa meget er vist, at havde jeg valgt at
blive i mit gode Embede mod at tage Mundkurv paa,
saa havde det været med en ond Samvittighed; saa
var mit Liv bleven en daglig Lidelse, og jeg var aldrig
mere bleven hverken rigtig Præst eller rigtig Menneske.

Min Afskedigelse kom et Par Dage før Paaske.
Selvfølgelig kunde jeg godt have prædiket i Paasken
og udført Embedets øvrige Forretninger indtil den
officielle Meddelelse kom. Men dette kunde jeg ikke.
Ikke ét Øjeblik vilde jeg fungere som Præst i Folke
kirken efter den Behandling, jeg havde faaet. — Jeg
skrev derfor straks til. Provst Andersen i Ringsted og
bad ham drage Omsorg for Embedets Besørgelse, da
jeg ikke mere var Præst i Stenmagle-Stenlille. Jeg
meddelte ham, at jeg vilde henvise Børnene, der skulde
konfirmeres Søndagen efter Paaske til min Nabopræst,
Hans Rørdam i Ondløse, og jeg tog over til ham for
at ordne det fornødne med ham.
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Jeg husker ikke, hvor mange Dage, der gik, før
jeg fik officiel Meddelelse om min Afskedigelse; da
den kom, indeholdt den en Bemærkning om, „at man
vilde tage under Overvejelse, hvorvidt jeg kunde faa
Pension.“ Dette formørkede jo mine Fremtidsudsigter i
en meget betydelig Grad. Jeg tænkte mig den Mulig
hed, at jeg med min Familie kunde komme til at falde
Fattigvæsenet i Stenmagle til Byrde. — Det var vistnok
et Par Maaneder, at Ministeriet brugte til sine Over
vejelser, og meddelte mig, at jeg i Pension vilde faa
160 Tønder Byg efter Kapitelstaksten og 300 Kroner i
Penge. Jeg havde nemlig kun været Sognepræst i 12
Aar, og derefter beregnedes Pensionen. Min Formand,
som døde et halvt Aar efter, at jeg var kaldet til Sten
magle, fik 300 Tønder Byg og 300 Kr. Det samme
vilde jeg have faaet, hvis jeg var bleven i Stenmagle
min Tid ud.

Jeg skal nu meddele noget om, hvad Indtryk min
Afskedigelse gjorde paa de forskellige Steder.
Først mange Aar efter fik jeg at vide, hvorledes
mine gejstlige Foresatte, Biskop Fog og Provst Ander
sen, havde stillet sig til den. — Da nemlig „Det kirke
lige Udvalg“ var samlet, 1904—06, kom Formanden,
Biskop Skat Rørdam, lejlighedsvis til at omtale min
Afskedigelse. Han yttrede da, at den var „en Vilkaailighed“, og at „den kom som en Nysen over Sjællands
Biskop.“ — Da jeg kort efter traf Biskoppen ved en
Fest, som daværende Konsejlspræsident J. C. Christen
sen gav paa Hotel „Phønix“, takkede jeg ham for disse
Udtalelser. „Ja“, svarede han, „jeg mener ogsaa, det
var en Vilkaarlighed“. — I samme Retning udtalte Provst
Andersen sig, da jeg, efter at han havde taget sin
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Afsked, undertiden mødte ham i Frederiksberg Allé,
livor vi begge boede. — Dette var jo en Slags Oprejs
ning for mig. Men jeg kunde ikke lade være at tænke,
at den Gang, det gjaldt for mig, da tav baade Sjæl
lands Biskop, Fog, Holmens Provst, Skat Rørdam, og
Provsten for Ringsted-Alsted Herreder, Andersen, stille.
Af de Breve, som jeg modtog fra mine Præstevenner, skal jeg anføre et Pår Uddrag. — Fra den
bekendte Præst, Andreas Leth i Middelfart, til hvem
jeg havde staaet i Venskabsforhold fra den Tid han
var Sognepræst i Ulsø og jeg var Kapellan i Dalby og
Thureby, fik jeg et Brev den 7. April, hvori han bl. a.
skriver:
„ . . . . Dette Brev skal sige Dem — hvad jeg forresten
haaber, at De aldrig har tvivlet om — at jeg tager hjertelig Del
i Deres Ve og Vel, og at jeg betragter, hvad der er hændet Dem,
som en af de Voldsgerninger, hvoraf vi nu maa vente mange i
den nuværende Gengangertid af „ancien régime“ (den gamle
Regeringsform). At jeg ikke har skrevet før, kommer af, at jeg
først vilde læse Deres Stykke i „Politiken“, som jeg ikke holder.
Det paagældende Nummer har jeg ikke kunnet opdrive før i
disse Dage, og erter at have læst den, kan jeg ikke sige andet,
end at det var velgørende at faa fat paa den i Modsætning til
Thomas Rørdams salvede og savlende teologiske Patos. Han
bliver da R. af Dbr. en af Dagene og Biskop ved Lejlighed til
Løn for udmærket tro Tjeneste. Der var ganske \ ist et enkelt
Satyrspring i Deres Artikel, som jeg helst havde undværet — om
Vorherre i Rømersgade — mest for den falske Udlægning den
nødvendigvis maa faa; men ellers finder jeg det hele sandt, sundt
og klart..............
Hvad mig selv angaar, saa hører jeg til de Tusinder, som
Estrup har haft Held til at omvende. Mit Hjerte tilhører nu
Venstre, om jeg end ikke siger Ja til hele dets Færd, og jeg tror,
at kun der gaar Fremtiden, og dér vil den bære Frugt, naar
Labansaarene er omme. Kævleriet mellem radikale og moderate
forstaar jeg mig ikke videre paa, men i mine Øjne er det La
bansstreger, som bør aflægges af Hensyn til Fædreland og Frihed.
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Lev nu vel, kære Ven, og hils Deres Hustru. Gud styre
alt for Dem til det bedste.
Deres hengivne
Andr. Leth.

Fra /. H. Monrad, som den Gang var Sognepræst
i Køge, senere ved Vartov og til sidst ved Marmor
kirken, fik jeg et Brev dateret d. 31. Marts:
Kære Henning!
I Gaar Aftes saa jeg det jo, og maa nu frem med m:n
Deltagelse, da jeg nok kan tænke, at der er noget her, som gør
ondt. Men forresten er jo heller ikke den folkekirkelige Præstestilling uden Torne, hvad de nok véd, men maaske nu trænger
til at erindres om. Der er én, og maaske mere end én, som ved
denne Lejlighed har tænkt: „Gid jeg ogsaa kunde gaa“. For
der er mange modstridende Følelser i et Menneskehjerte. —
Hvis det er Deres Strid med Th. Rørdam, der er Grunden, da er
jeg forøvrigt lige saa uenig med Dem, som med ham. Ingen af
dem synes mig at være gaaet tilstrækkelig løs paa de konkrete
Forhold; da maatte det siges — efter min Tanke — at saa længe
en Regering sidder under Ansvar for Rigsretten, saa har vi ikke
i ov til at tage os selv til Rette; men krænker Regeringen Rigs
retten eller en af de Myndigheder, som har Anklagemyndigheden,
saaledes at denne ej kan udøves, da er det Pligt at tage sig selv
til Rette, og det straks, før man har nydt den nye Øvrigheds
Beskyttelse af Person og Ejendom. Thi har man først det, da
fanger Bordet.
Men forøvrigt er det jo latterligt at forfølge en Mand for
Lovovertrædelse i det Øjeblik, da man fra alle Sider kappes om
at pille Grundloven itu.
Endelig vil jeg give Dem disse Linier til Betænkning og
Trøst, at
„Brænder kun Hjertet for Sandhed og Ret,
skal Tiden nok vise, vi tænkte ej slet/'
Deres Ven og Servitør
I. H. Monrad.

Den eneste Præst, der gjorde et positivt Skridt
for at faa andre Præster til at fremkomme med en
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offentlig Udtalelse til Gunst for mig, var den bekendte
Valgmenighedspræst Brücker i Aagaard. Dette var saa
meget mærkeligere, som jeg kun en eneste Gang havde
vekslet et Par Ord med ham, og som jeg ovenikøbet
fornylig havde haft et skarpt Ordskifte med ham i
„Højskolebladet“.
Han udsendte til et stort Antal
grundtvigske Præster følgende Skrivelse:
„Pastor Henning Jensens Afskedigelse forekommer mig i
den Grad at være et Slag i Ansigtet paa os Præster, at vi ikke
kan lade det gaa af uden Protest, men har den kraftigste Op
fordring til at vise, at vi vil staa Last og Brast med ham.
Det synes mig klart, at alle, der ikke ligefrem staar paa
den nuværende Regerings Standpunkt, hvilket politisk Stade de
iøvrigt indtager, maa føle alvorlig Trang til at stille sig til Værn
om den ved Grundloven hjemlede Frihed for hver enkelt til at
have og offentlig hævde sin egen politiske Anskuelse, hvilken
Frihed jo ved denne Afskedigelse paa den harmeligste Maade er
krænket.
Det synes at være tunge Tider, vi gaar i Møde for vort
Folk og vor Frihed, og jeg mener, det maa ligge alle alvorligt
paa Sinde at kunne, sætte noget ind paa at afværge Faren saa
meget som muligt.
Og jeg har den Tro, at naar en Del Præster kunde enes
om en fælles Optræden, da vilde det, om det end ikke kan drive
Regeringen til at tage det skete tilbage, don sætte en Stopper
for yderligere Fremturen paa samme Bane.
De for opfordrer jeg Dem til at underskrive nedenstaaende
Erklæring, som jeg da har tænkt mig skulde indsendes til „Mor
genbladet“ og „Politiken“. At Erklæringen er et tro Udtryk for
Henning Jensens Udtalelser, indestaar jeg dem for, som ikke selv
maatte have læst dem.
Hvis, mod Forventning, ikke mindst 25 Præster under
skriver, vil jeg gøre dem, der har underskrevet, yderligere Fore
spørgsler inden Erklæringen kundgøres.
Starup ved Kolding, d. 9/4 85.
V. Brücker.

Eklæringen, som skulde underskrives, lød saaledes:
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„Pastor Henning Jensen har i „Politiken“ Nr. 77 og 89
gjorte sig til Talsmand for følgende Anskuelse:
„At Øvigheden kun er Øvrighed i Kraft af Loven; at en
Øvrighed, der bryder Loven, ikke er lovlig Øvrighed længere;
at den derfor ikke tilkommer den Underdanighed, som den lov
lige Øvrighed har Krav paa; og at et Folk har Ret til at gøre
sig til Lovens Værge overfor en saadan lovbrydende Øvrighed.“
Umiddelbart efter den sidste af ovennævnte Artikler er han
bleven afskediget fra sit Embede.
For saa vidt der maatte være nogen Sammenhæng mel
lem denne Pastor Jensens Anskuelse og hans Afskedigelse, til
lader vi undertegnede Præster i den danske Folkekirke os at
udtale:
At vi i det væsentlige billiger denne Anskuelse.
At vi holder os forvissede om Pastor Jensens grundlovs
mæssige Ret til at have og offentlig udtale den.
At vi finder, at Kirke- og Undervisningsministeren ved at
indstille Pastor Jensen til Afskedigelse, har foretaget et meget
beklageligt Skridt, der kan have de allerbetænkelkste Følger, da
vi kun kan opfatte det som en Krænkelse af den ved Grund
loven hjemlede Frihed for hver enkelt til at have og offentlig
hævde sin egen politiske Anskuelse, en Frihed, der kun til stor
Fortræd for baade Stat og Kirke kan søges unddraget Folke
kirkens Præster.“

Der er ingen Tvivl om, at hvis de lidt over 100
Præster, som Erklæringen blev sendt til, havde under
skrevet den, saa havde det været meget ubehageligt
for Regeringen, selv om det ikke direkte havde gavnet
mig. Thi afsætte dem alle kunde man jo ikke. Ja,
selv om kun de 25, som Brucker i det mindste havde
gjort Regning paa, havde underskrevet, vilde det have
gjort betydelig Virkning. Men der kom ikke en Gang
saa mange. Hvor mange, der kom, har jeg ikke Begreb
om; jeg hørte aldrig noget om Resultatet. Men det
har sikkert været meget faa. Dette slutter jeg af et Brev
af 22. April 1885, som jeg modtog fra Jens Schjørring, som
jo var Formand for vort Konvent — Han skriver saaledes:
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Kære Henning Jensen!
At staa Last og Brast med Dig, som Briicker vilde, vi
skulde, var der ingen af Konventets 12 nærværende Medlemmer
der vilde — og Du vilde vel ikke en Gang forlange det eller
ønske det. Men lige saa lidt kunde man slutte sig til Th. Rør
dams Opsatser. Han havde kun én Mand (Gad), og han gra d.
Din Skaal blev drukket med Akklamation og med det Ønske, at
Du ikke vilde blive tabt for Konventet, og det blev paalagt mig
at bringe Dig denne Hilsen, hvis Du, der nu vugger dig paa
Martyriets Gynge, kan faa Tid til at tage imod den.
Jeg er i Sønderup for at holde P. Rønnes Aarsdag, og
bringer Dig Hilsen fra ham og
Din hengivne
J. Schjørring.

Det er vistnok gaaet Briicker som det i sin Tid
gik Valdemar Sejer: Han troede sig fulgt af 100 Svende,
men da det kom til Stykket, saa red den Herre alene.
— Men jeg paaskønner endnu den Dag i Dag hans
gode Vilje. —
Jeg vedblev altsaa at være Medlem af Konventet,
men det varede dog ikke længere end, saavidt jeg
husker, et Aarstid. Thi da mødte jeg en Dag her i
København J. Schjørring. Han fortalte mig da, at han
var i en meget pinlig Situation; Th. Rørdam havde nem
lig meddelt ham, at hvis jeg skulde vedblive at være
Medlem af Konventet, saa vilde han træde ud. Hertil
svarede jeg naturligvis, at jeg var villig til at træde
ud. „Ja, du gør mig en stor Tjeneste, hvis du vil“,
svarede han. —
Og saaledes skiltes jeg fra de Præstevenner, i
hvis Selskab jeg havde tilbragt mange glade Timer.

Forøvrigt modtog jeg i de første Dage efter min
Afskedigelse en Mængde Breve og Telegrammer fra
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Landets forskellige Egne. Af disse skal jeg kun anføre
ganske enkelte. Folketingsmand N. Neergaard, som
den Gang var Redaktør af Tidsskriftet „Tilskueren“
sendte mig 3. April følgende Brev:
Hr. Pastor Henning Jensen!
Skønt jeg jo ikke kender Dem personlig, kan jeg ikke lade
være at sende Dem et Par Ord i Anledning af det Slag, Provisorieministeriet har ført imod Dem. Jeg, som hører til en Kreds, der
sandsynligvis er Dem personlig fremmed, maa sige Dem med
hvilken udelt Sympati man ogsaa herinde i vort „akademiske
Venstre“ har fulgt Deres hele offentlige Færd. Ingen Embeds
mand har saa modigt sagt den regerende Klike Sandheden, og
ingen har haft saa meget Held til at finde netop de ømmeste
Steder. Derfor er det intet Under, at De maatte bort, da man
skulde lægge Grunden til „den nye Æra“ i Danmark, en Æra,
hvor Sandhed og Frisind nødvendig maa høre til de forbudne
Varer.
Maa jeg, med det samme jeg har Pennen i Haanden, sige
Dem, at jeg vilde sætte særdeles megen Pris paa snart igen at
faa en Artikel fra Dem til „Tilskueren“, helst en, der paa en
eller anden Maade vedrørte den politiske Situation.
Med de bedste Ønsker for Fremtiden og i sikkert Haab
om, at De ikke vil trættes i Deres Virken for Demokratiets Sag
herhjemme, forbliver jeg
Deres ærbødige og forbundne
N. Neergaard.

Fra Højskoleforstander Kristensen-Randers, Ollerup, modtog jeg følgende Brev af 31. Marts 1885:
Kære Pastor Jensen!
Lige i dette Øjeblik har jeg af „Morgenbladet“ faaet Med
delelse om Deres Afskedigelse. Fra én Side set gør det mig
ondt, at Regeringen fjerner Mænd som Dem fra Folkekirkens
Embeder; men fra en anden Side — og den ser jeg helst Sagen
fra — glæder det mig, at den Regering, vi nu har, kan finde
Præster at lade sit Frihedshad gaa ud over. Bare den kunde
finde mange! Jeg takker Dem, fordi De djærvt har vovet Deres
Trøje, men sender Dem dog nærmest disse Linier, for at lade
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Dem vide, at hvis Deres Afskedigelse kommer til at volde Dem
altfor knappe Livsvilkaar i det timelige, er jeg til Deres Tjeneste
med 50 Kr. — Jeg kan undvære dem, saa De kan uden Betænke
ligheder tage imod dem, hvis De har det behov.
Jeg faar rimeligvis med det første en Hilsen fra Scavenius.
Vi har oprettet en Riffejorening for Svendborg Amt. Jens Lund
er Formand, og han har faaet ministeriel Meddelelse om, at
enten maa han helt opgive sin Delagtighed i denne Forening
eller tage, hvad der følger paa: Fratagelse af Understøttelsen til
Skolen i Vejstrup, baade den, der ligefrem ydes Forstanderen,
og den, som han faar gennem Elever. Da jeg er Revisor i
Riffelforeningen, venter jeg Scavenius’ Nedkomst en af Dagene.
Venligst Hilsen fra Deres hengivne
I. P. Kristensen-Randers.

Jeg fik ikke Brug for de 50 Kr., men jeg blev
glad ved Tilbudet, fordi jeg vidste, det kom fra et
varmt Hjerte.
Fra „Den liberale Vælgerforening“ i København
modtog jeg 2. April følgende Telegram:
Pastor Henning Jensen!
Københavns liberale Vælgerforening sender Dem herved
Hilsen og Tak for Deres uforfærdede Hævdelse af Folkets Ret
til at forsvare Loven og sin Frihed.
Octavius Hansen,
Foreningens Formand.

Lignende Telegrammer fik jeg fra „Fremskridts
klubben“ i København, fra en Forsamling i Barrit ved
Horsens gennem Redaktøren af „Horsens Folkeblad“,
Emil Bojsen, fra Venstrevælgere i Vordingborgkredsen
og flere Steder. —
Naar jeg noget vidtløftig har dvælet ved disse
Udtalelser om min Afskedigelse, som kunde forøges
betydeligt, saa kan det se ud som Forfængelighed. Det
kan ogsaa godt være, at der er noget af den Slags
med. Men naar man er bleven 78 Aar, har man dog
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ikke meget af den Vare. Desuden er hin Popularitet
fra hine svundne Tider jo forlængst bortdunstet. Og
kunde jeg end i hin Tid af og til bilde mig ind, at
det var min Person al denne Popularitet gjaldt, saa
har det i mange Aar staaet klart for mig, at dette var
en Vildfarelse. Jeg var i hin bevægede Tid et af de
Symboler, i hvilke Venstre saa sin Harme mod Ministe
riet Estrup personliggjort. Nu, da Ministeriet Estrup
og Harmen imod det til Dels er glemt, er det samme
Tilfældet med mig og min Popularitet. Vi stod og
faldt med hinanden, hvad Berømmelsen angaar.
Men den egentlige Grund til, at jeg har anført
disse Udtalelser, er den, at jeg har villet dokumentere,
hvorfor jeg fik min Afsked. At det var af rent poli
tiske Grunde. Thi det er til Dels gaaet mig, som det
gik Jeppe paa Bjerget i Holbergs Komedie: Folk vidste
nok, at han drak, men de vidste ikke, hvorfor han drak.
Folk véd nok, at jeg i sin Tid fik min Afsked paa
graat Papir, men der er mange, der ikke véd, hvorfor
jeg fik den. — For nogle Aar siden skrev f. Eks.
„Social-Demokraten“ — forøvrigt mod bedre Vidende —
at jeg „blev smidt fra mit Embede paa Grund af mit
Fritænkeri“. Og saadan kan Folk jo tænke sig snart
den ene Grund og snart den anden. — Jeg mener der
for, at jeg har Ret til ved gode Mænds Vidnesbyrd at
bevise, hvad jeg her har gjort, at min Afskedigelse kun
havde politiske Grunde, og ingensomhelst andre.

Anden Paaskedag — nogle Dage efter min Afske
digelse — samledes i Stenmagle Præstegaard nogle af
Egnens ledende Mænd, navnlig af dem som havde søgt
til Stenmagle Kirke, for at tale om den foreliggende
Situation. — Der blev bl. a. foreslaaet at oprette en
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Frimenighed med mig som Præst. Men det har aldrig
tiltalt mig at blive Frimenighedspræst; thi skønt jeg
nylig havde faaet haandgribeligt Bevis paa, at det under
en Kultusminister som Scavenius var slet bevendt med
Friheden for Præster i Folkekirken, saa mente jeg dog
at under almindelige normale Forhold havde en Sogne
præst i Folkekirken mere Frihed end en Frimenigheds
præst, som altid er udsat for i et eller andet teologisk
Spørgsmaal at blive uenig med sin Menighed. Jeg vilde
derfor ikke være med til at udtræde af Folkekirken
med mindre vi kunde faa en almindelig Udtrædelse af
Folkekirkens bragt i Stand som et politisk Skaktræk
mod Ministeriet. Og jeg erklærede mig villig til at
rejse Landet rundt og agitere for en saadan Udtræ
delse. Men Folketingsmand P. Andersen, Jydstrup,
som var til Stede, erklærede paa sin ejendommelige
ironiske Maade, at dette vilde blive en Fiasko. Og
deri havde han ganske sikkert fuldkommen Ret. Han
kendte Bønderne meget bedre end jeg; de har ikke deres
Styrke i Angrebet, men i Forsvaret. — Resultatet blev
derfor, at jeg, naar jeg flyttede fra Stenmagle, skulde
hver Søndag komme ud paa Egnen og holde Guds
tjeneste tre Steder, i Vommevad Forsamlinghus i Sdr.
Jernløse Sogn, i Kyringe Friskole paa Grænsen af
Stenmagle og Tostrup Sogne og i Skee Friskole i
Haraldsted Sogn. — Men før jeg regelmæssigt kunde
begynde paa dette, forbeholdt jeg mig Ret til at tage
en Tur Landet rundt. Der indløb nemlig daglig til mig
en Mængde Indbydelser fra de forskelligste Egne i
Landet til at komme og holde Møder. —
Hele Sommeren 1885 var jeg derfor paa Rejse,
om end ikke fra Skagen til Gedser, saa dog fra Hjør
ring til Sydspidsen af Falster, og fra Esbjerg til Nexø.
Paa disse 70—80 Møder fik jeg Danmark at se ret
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grundigt, og lærte en Mængde forskellige Mennesker at
kende. Alle Møder var stærkt besøgt baade af Højreog Venstremænd, og de allerfleste Steder var der Dis
kussion efter at jeg havde holdt mit Foredrag. Mødet
kunde derfor undertiden vare en 3—4 Timer, og da jeg
efter Mødet altid maatte spise til Aften sammen med
en Del af Egnens ledende Politikere, var det en meget
anstrængende Tur. Men den forfriskede mig, og bevir
kede, at jeg ikke fik Tid til at tænke paa min højst
usikre Fremtid.
Naturligvis har jeg glemt det meste af, hvad der
foregik paa disse Møder; men et Par Episoder husker
jeg dog.

Det var, saavidt jeg husker, i Thisted. — Ved
Enden af den store Sal, hvor Mødet blev holdt, var
der et Pulpitur, som var overfyldt med Mennesker.
Just som Diskusionen mellem Førerne for det lokale
Højre og mig var hedest, begyndte det at knage i Pul
pituret. Over Hals og Hoved begyndte Folk at styrte
ned ad Trappen, Paniken bredte sig til Salen og Folk
flygtede ud af Dørene; nogle sprang ud af Vinduerne.
Slaget endte altsaa med, at begge Hære blev drevet
paa Flugt, og med en vis Ret kunde begge Parter til
skrive sig Sejren.
Det andet Sted var i Viborg; Byen var bléven
skildret mig som en arg Højreby, og med diplomatisk
Takt var jeg derfor, hvad Formen af min Tale angik,
saa moderat, som det efter Omstændighederne var
muligt. — Da jeg var færdig rejste en gammel Læge,
som sad paa en af de forreste Bænke, sig op, stødte
sin Stok haardt mod Gulvet og sagde: „Den Mand er
gal! Jeg opfordrer Forsamlingen til at forlade Lokalet“.
— Derefter forlod han med højtidelige Skridt Salen.
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Men ingen fulgte hans Eksempel. Der blev kun en
større Munterhed.
Ved et Møde i Allinge paa Bornholm havde jeg
en ret morsom Episode med Herredsfogden. Han var
mødt i fuld Mondur, med et Sværd ved Siden af en
ejendommelig gammeldags Form, omtrent som en tyr
kisk Krumsabel. Under min Tale stod han hele Tiden
og stirrede stift paa mig. Han ventede aabenbart paa
en eller anden Yttring, som kunde give ham Anledning
til at hæve Mødet og anholde mig. — Jeg var i godt
Humør; jeg var godt kendt af Bornholmerne fra den
Tid jeg var Præst derovre. Saa besluttede jeg at give
ham en lille Lektion. Jeg kom ind paa at tale om
Øvrigheden, „som ikke bærer Sværdet forgæves“. —
„Det kan De jo se paa Deres Herredsfoged“, sagde
jeg, „han har i Dagens Anledning iført sig sit Sværd.
Det er oven i Købet en Krumsabel“. — Naturligvis blev
der Jubel. — Herredsfogden vendte sig om og stam
pede i Jorden. Han var bleven til Latter; og han kunde
ikke gøre mig noget, fordi jeg henledte Folks Opmærk
somhed paa den Kendsgerning, at han bar en Krum
sabel.
Paa Lolland traf jeg et Sted en ejendommelig
Befolkning. Det var i en Landsby, der hedder Freilev
i Nærheden af Nysted. Bønderne var, saa vidt jeg
kunde skønne, ikke Grundtvigianere, men alligevel
ualmindelig opvakte og livlige. Det forbavsede mig
saa meget mere, som Lollikerne ellers havde Ord for
at være noget sløve. Noget før Mødet viste den Bonde,
hos hvem jeg boede, mig Forsamlingshuset. Det var
ved den ene Ende dekoreret med et Par store Trom
mer og nogle gamle svenske Faner. Da jeg spurgte,
hvor de havde faaet dem fra, fortalte han mig, at dem
havde de erobret under Svenskekrigen 1658. Videre
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fortalte han, at for en 100 Aar siden havde Freileverne
slaaet en tyrannisk Ridefoged ihjel. — Jeg kom da til
at tænke paa, om det ikke var Synet af disse gamle
Trommer og Faner, og Mindet, som knyttede sig til
disse, som havde holdt Liv i Befolkningen, saa de ikke
alene fik Mod til at slaa Ridefogden ihjel, men ganske
sikkert ogsaa af et godt Hjerte havde slaaet løs paa
„Provisoristerne“, hvis det var kommen saa vidt. —
Kort før Mødet skulde begynde, kom der en stor Chara-banc fuld af Herrer. „Naa“, sagde min Vært til mig,
,,det er Pastor Christiani fra Nysted med alle Højre
spidserne. Nu bli’r der Slag“. Jeg kendte den Gang
ikke Christiani uden af Navn, men jeg vidste, at han
var en slagfærdig og vittig Mand, saa jeg belavede
mig paa det værste. — Men da jeg var færdig med
min Tale var der ingen af Højre, der vilde tage Ordet,
•og Mødet sluttede uden Diskussion. — Et Par Aar
efter tog Christiani sin Afsked, bosatte sig i Køben
havn, og kom en Dag op og besøgte mig. Vi kom da
til at tale om Mødet i Freilev, og jeg spurgte ham,
hvorfor han ikke havde taget Ordet. „For De havde
jo Ret“, sagde han. — Fra den Tid saas vi jævnligt
lige til hans Død.
Forøvrigt maa jeg sige, at jeg paa disse Møder
aldrig blev forulæmpet af Højremændene. De, som ikke
har levet med i hin Tid, vil maaske finde, at det er en
overflødig Bemærkning; Folk forulæmper jo ikke hinan
den ved politiske Møder. Nej nu; men den Gang. Det
var den Gang Højre- og Venstremænd sloges, ganske
bogstaveligt, især ved de to store Møder i Jyderup og
Hillerød; det var den Gang Herman Trier paa Banegaarden i Roskilde ganske sikkert var bleven slaaet
halvt fordærvet af en ophidset Højremængde, hvis ikke
Folketingsmand, Grev Scheel fra Rygaard, der selv var
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Højremand, havde beskyttet ham, og faaet ham ud af
en Bagdør. — Det var naturligvis ikke saa morsomt,,
naar jeg efter et Møde 1 en Købstad boede paa et
Hotel, hvor Højremændene holdt til, og jeg da, naar
jeg skulde op paa mit Værelse, maatte gaa igennem et
Par Stuer fulde af Højremænd. De saa paa mig — ikke
med milde Øjne — men de sagde aldrig noget til mig..

Da jeg havde sluttet min store Rundrejse, nær
mede Tiden sig, da vi skulde bryde op fra den gamle
Præstegaard og drage til København. Min Eftermand
var imidlertid udnævnt, Pastor Nyborg, og ankommen
til Præstegaarden. Men da jeg stadig var paa Rejse,,
saa jeg kun lidt til ham. Han hørte til Indre-Missions
Retning, men var en fredelig Mand, saa vi kom godt
ud af det med hinanden. Det taler til Fordel for os
begge, at vi afgjorde vort Mellemværende for „Naadensaaret“ i en halv Time. Det har ellers mange Gange
givet Anledning til megen Splid mellem Formand og
Eftermand.
Før jeg rejste, havde jeg imidlertid den Glæde at
modtage følgende Henvendelse, der var underskrevet
af næsten alle Beboerne i begge Sogne:
Henvendelse til Pastor Henning Jensen!
Rundt omkring i Stenmagle og Stenlille Sogne, hvor Pastor
Henning Jensen nu i henved 6 Aar har virket som Præst, har
der siden hans Afskedigelse yttret sig en saa godt som udelt
Stemning for at tilkendegive Pastor Jensen, og samtidig dermed
hele den danske Menighed, de Følelser, som har grebet os ved
Budskabet om den Skæbne, der er bleven ham til Del fra hans
Foresattes Side. Denne Stemning har nu faaet ny Næring ved
en Artikel, som nylig har været indrykket i „Dagbladet“, og der
fra sandsynligvis vil vandre rundt i hele Landets Højrepresse,
og som indeholder ikke alene i høj Grad hadefulde Angreb paa
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Pastor Jensen fra en politisk Modstander, men tillige en aldeles
vrang Fremstilling af Forholdet mellem Pastor Jensen og hans
Menighed. — Undertegnede Mænd af Pastor Jensens Menighed
føler derfor Trang til i Anledning af denne Artikel at give vor
Følelse Udtryk ved følgende Henvendelse:
Hr. Pastor Henning Jensen!
Det var ingenlunde nogen let Gerning, som De overtog
her i disse Sogne, da De for 6 Aar siden modtog Præsteembedet
her. Mænd, hvis religiøse Livsanskuelse* gik i andre Retninger
end dem, De var besjælet af, havde i en længere Aarrække
arbejdet her i disse Egne, og sekteriske Partier fandtes rundt
om i Sognene. Det var derfor med en vis Spænding og Uro
man i sin Tid imødesaa den Maade, paa hvilken De vilde udføre
Deres Gerning iblandt os, Men tillad os at udtale det for Dem:
den Besindighed, den Alvor og Kristelighed samt den Overlegen
hed, hvormed De kom til os med de Tanker, der havde givet
Deres eget Liv et saa fyldigt Indhold og en saa rig Varme, til
talte straks mange, selv blandt dem, hvis kristelige Livssyn var
anderledes end Deres, saa at bestandig flere og flere flokkedes
om Deres Talerstol, hvad enten denne var i Kirken eller andet
steds. Da Deres kristelige Livsanskuelse, som sagt, var fremmed
her paa Egnen, da De overtog Præstegerningen her, kunde det
selvfølgelig ikke undgaas, at det undertiden, vel i det smaa,
maatte komme til Rivninger hist og her; men med den Aandens
Selvbeherskelse og med den faste Tro til, at det Banner, hvor
under De virkede, var Sandhedens, forstod De paa en forstandig
.Maade at faa Sporene af disse smaa Rivninger til at forsvinde.
Og tillad os dernæst at udtale for Dem, at den Sandhed og
Alvor, som prægede Deres indre Liv ogsaa gav sig Udtryk i
Deres udvortes Liv, idet De med sjelden Opofrelse arbejdede
paa det som var Deres Livs Maal: at bringe. Lys og Liv. Med
mønsterværdig Orden og Punktlighed i Udførelsen af de Dem
paahvilende forskellige Grene af Præstegerningen forbandt De
•en altid usminket folkelig Imødekommenhed, saavel mod høje
som mod lave, og Følgen deraf har ogsaa været den, at De i
stedse stigende Grad har gjort Dem fortjent til vor Hengivenhed
og Agtelse.
Det har ikke været vor Hensigt ved nærværende Henven
delse til Dem, Pastor Jensen, at tilkendegive de politiske Rørel
ser, som har grebet os ved Budskabet om Deres Afskedigelse;

42

HENNING JENSEN:

en saadan Tilkendegivelse har fundet Udtryk i hele den frisindede
Presse Landet over, og hertil kan fuldtud de fleste af os slutte
sig. Det har kun været vor Hensigt at udtale den Opfattelse,
som vi har af Forholdet mellem Dem og Deres Menigheder, og
vi tør da udtale, at det er med inderlig Beklagelse vi ser Dem:
skilles fra en Kreds, i hvilken De har virket til saa megen Vel
signelse.
Idet vi saaledes udtaler vor Tak og Anerkendelse, bedvr
vi Dem være overbevist om, at vi stedse vil bevare Dem i tak
nemmelig Erindring, og det er vort Haab, at ogsaa De selv,
efter at De har forladt denne Egn, vil mindes Deres tidligere
Sognebørn med Velvilje.

Man ser af denne Henvendelse, at Stenmaglerne
og Stenlillerne dømmer mildere om min Præstegerning,,
end jeg selv med god Samvittighed kan gøre. Bønderne
stillede jo i det Hele kun meget smaa Fordringer til
deres Præster. Men det, som særlig glæder mig, er,
at Henvendelsen ganske øjensynlig er kommen i Stand
og affattet af de jævne, gammeldags Bønder selv, som
var uden noget kirkeligt Partipræg. Og skulde nogen:
af mine gamle Sognebørn læse dette, kan jeg forsikre
dem om, at jo ældre jeg er bleven, desto mere har
jeg lært at sætte Pris paa dem.
Samtidig med denne Henvendelse modtog jeg fra
Sognets Beboere en Pengegave paa 500 Kr., som
naturligvis under de foreliggende Forhold var mig meget
velkommen.
Saavidt jeg husker var det i Begyndelsen af Ok
tober vi forlod Præstegaarden og flyttede til Køben
havn.
Den 20. Oktober 1882 havde man indbudt mig
til et Festmaaltid i Sorø, hvor en stor Del af Omegnens
Venstremænd var til Stede. Gamle Alberti, der var
Folketingsmand for Sorøkredsen, holdt Talen for mig;:
der var skrevet flere Sange i Dagens Anledning, i hvilke;
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jeg naturligvis — som det altid er Tilfældet ved Fest
sange — blev overdrevent rost. Jeg hidsætter følgende,
som giver et ganske godt Udtryk for Stemningen i hin
bevægede Tid:
Melodi: Kejseren af Kinesiens Land.

„Kongens Minister“ i dette Land
Han er en grumme mægtig Mand;
Han kan gøre alt, hvad han vil,
Skønt dog her er en Rigsdag til,
Skønt vi baade har Grundlovsfester,
Jyske Jyder og sjællandske Præster;
Thi han lader ganske som om,
Dette slet ikke ham vedkom.

Fy, den Tale var ikke sand —
Han er jo Friheds- og Fremskridtsmand;
Han vil værne alt stort og godt
Og alt ædelt — ja, hør nu blot:
Kongen ham værner han jo ved „Sager“,
Landet at værne han saadan tager,
At det faar Hovedet skjult som en Struds. —
Gud — ham værner Scavenius.
Estrup er klogest her til Lands,
Har man en anden Mening end hans,
Saa er man enten forført dertil,
Eller man andre forføre vil;
„Samfundsopløsning“ kun er Tendensen,
Der er nu ham — denne her Henning Jensen,
Sætter sig saadant et sølle Pus
Op imod Gud og Scavenius.
He, — en almindelig Landsbypræst!
Vil han ha’ en Mening, vil han gøre Blæst?
Mener han anderledes end jeg?
Vover endog han at stille sig?
Virker han uden Ornat -- og Sportel?
Saa maa han miste „Habit og Kjortel“,
Saa maa der holdes Flyttedag —
Det er vel nok en given „Sag“.
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Estrup han passer paa Landet — men
Vi skal nok passe paa ham igen!
Rejs, Hr. Pastor, til København
Og sig til „de syv“ — i vores Navn,
At jo me’r de gaar over Grænsen,
Desto mere for Henning Jensen
Raaber vi dumme Bønder Hurra!
Gid de ku’ sætte Dem tiere a’! — —

Fra København begyndte jeg nu mine regel
mæssige Ture hver Søndag ud til den gamle Egn.
Saavidt jeg husker, prædikede jeg den ene Søndag i
Vommevad Forsamlingshus, den næste i Kyringe og
Haraldsted Friskoler. Fra Kyringe husker jeg særlig
Friskolelærer Stampe, Møller P. Hansen og Gaardejer
Anders Frederiksen i Vielsted samt Gaardejer Hans
Hansen, Frenderup.
Denne fripræstelige Virksomhed førte imidlertid til,
at jeg fik en Retssag — den første, og forhaabentlig
den sidste, jeg i mit Liv har haft.
Dermed gik det saaledes til:
Nogle af mine Tilhørere i Vommevad Forsamlings
hus havde udtalt Ønsket om at gaa til Alters hos mig.
Da jeg kun var afsat fra mit Embede, men ikke dømt
fra „Kjole og Krave“, var jeg jo Præst endnu; jeg
mente derfor, at da det at tage Folk til Alters er en
ren kirkelig Handling, som ikke har noget med det
borgerlige Liv at gøre, saa kunde jeg nok tillade mig
det, og vi indrettede derfor Forsamlingshuset saaledes,
at der kunde holdes Altergang. Men sandsynligvis
har en af Omegnens nidkære Præster meldt mig for
Øvrigheden, thi nok er det, at jeg efter et Par Alter
gange blev indstævnet til at møde for Herredsfogden
i Sorø. Jeg mødte altsaa — med den underlige Følelse
af at være en Forbryder, som selv en skikkelig Mand
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rimeligvis altid har, naar han skal i Forhør. Men da
Herredsfogden — hvis Navn jeg har glemt — hørte,
at jeg ikke mere boede i Stenmagle, og at Forbrydel
sen var begaaet i en hel anden Jurisdiktion, erklærede
han, øjensynlig lettet, at han slet ikke havde noget
med den Sag at gøre — den hørte under Herreds
foged Meinert i Holbæk. Altsaa maatte jeg en anden
Dag give Møde dér. Herredsfoged Meinert var en
overmaade skikkelig og fredelig Mand, men han var
jo nødt til at tage sig af Sagen. Jeg husker ikke,
hvad vor Samtale drejede sig om, men den forløb i al
Venskabelighed. Han spurgte saa til sidst, om jeg
vilde gaa ind paa at betale 200 Kr. i Bøde, hvortil
jeg var enfoldig nok til straks at svare Ja. Jeg fik
bagefter en Følelse af, at den skikkelige Herredsfoged
nævnte denne ret betydelige Sum for at have noget at
slaa af paa, hvis jeg — hvad han sandsynligvis gik
ud fra — vilde prutte. —
Dette Arbejde som en Slags fri Prædikant paa
Holbækegnen fortsatte jeg en 2—3 Aar. Grunden til,
at det ophørte, skal jeg senere omtale.
Kort efter at jeg var flyttet til København — fra
Januar 1886 — begyndte jeg at udgive Ugebladet
„Enhver Sit“, som i kort Tid naaede en forholdsvis
stor Udbredelse, særlig blandt de talrige „Ungdoms
foreninger“, som i den Tid oprettedes ude paa Landet.
Bladet behandlede politiske, folkelige og religiøse Emner,
de sidste fra et grundtvigsk Standpunkt. Jeg maa have
sendt nogle Eksemplarer af Bladet til Bjørnstjerne
Bjørnson, som jeg forøvrigt personligt ikke kendte det
mindste til; thi jeg har opbevaret et Brev fra ham,
som han skrev fra Paris den 5. Januar 1887. Dette
Brev er saa karakteristisk for den stor Digter, at jeg
.aftrykker det her, skønt han roser mig svært; men
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det var nu ejendommeligt for Bjørnson at bruge meget
stærke Udtryk.
Paris, rue Taraday 15, 5. Jan. 87.
(Sent om kvællen.)
Pastor Henning Jensen!
Kære Pastor! De, som vel næppe vet, hvad slæt sam
vittighed vil sige uten av forbigående erfaring, forstår ikke, at
en kan leve med den bestandig, og ænda leve nok så fornøiet.
Jeg er et sådant asens-bæst, som bare i brev-vejen ikke
årker at gøre tiende-delen af hvad som pålægges mig, og
bestandig føler mig uvæl af det — og bestandig glæmmer det,
det ene i det andre til livets ænne — antagelig. Og således
hænder det, at nu har jeg skrevet på et brev til Dem fra De
sendte mig Deres blad, og før nu, trods al slæt samvittighed,
ikke kommet mig til. — Nok om det!
Det jeg har at sige Dem er ikke så lidt, det er, at De er
min man! Jeg ælsker Dem; jeg vælger Dem for hele læss af
fritænkere uten at kunne vælge Deres tros-mening. De hører
til den store familie, som bygger verden, og da særlig Norden.
Jeg inddeler i dem, som tror, og dem, som ikke tror, og det ænten
de tror ved hjælp af Jesus æller skaberen og opholderen æller
fædrelandet æller sit eget dumme, troskyldige hjærtelag, som
ikke kan annet, æller sin egne rasende vilje, som ikke vil annet.
— De som tror og taper og går på igen, og sorker lidt af og
vågner og tar igæn det forsømte, og lider for det, og synes det
er svært, men må tro allikevel, fordi bare de ser sol, så sprætter
det af vår i dem, tør det af hæren til ny handling, — ja, de er
mine folk i alle lande og alle tros-bekænnelser; og det, som er
det deiiige ved Dem, kære pastor, det enestående deilige, det er,
at De siger, at den sort folk er i innerlig forstan kristne, de
kommer i fællig med Kristus, og vil engang hisset også helt til
høre ham. Jeg tror det ikke, men Deres tro har gjort et tillæg
i min kærlighed og vist mig vei til ælskeligt samliv og samar
bejde i en ikke for fjærn fremtid mellem kærlige kristne og ikkekristne. Det nuværende er saa fattigt. Men i samme grad som
det er fattigt er De rik for mig; jeg glæmmer Dem det aldrig.
Der er bokstavelig ikke én dag uten, at De er i mit sin. Denne
Deres tanke, det er mit forjættede land, og navnlig er det med
øje paa det, jeg arbejder i denne tid. De har en beundrer til
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her, Jonas Lie, og jeg lover ham at skrive Dem til, og det et
kærligheds-brev, og jeg tilstår, jeg har ikke gjort det, og lovet
det igæn — til jeg nu har gjort det! Er det ikke godt nok i
ordene, ja, bryd Dem aldrig om det; det er ikke et forfatter
brev, men to hænder og to øjne mot to hænder og to øjne.
Deres hengivne
Bjørnstj. Bjørnson.'

Nu, jeg læser det igænnem — åjo, jeg sender det, som
det er! Vi kan måske senere hen komme i samtale om det, som
her er uklart.

Vi kom virkelig ret hyppigt i Samtale. —
Daværende Journalist Cavling, den nuværende
Redaktør af „Politiken“, var en god Bekendt af
Bjørnson fra sit Ophold i Paris. Da nu Bjørnson kom
til København, meddelte han Cavling, at han gerne
vilde træffe mig, og denne var da saa venlig at ind
byde mig til Middag sammen* med Bjørnson, Fru
Karonline B. og Datteren Bergliot, nuværende Fru
Sigurd Ibsen. — Vi tilbragte nogle meget behagelige
Timer sammen; bl. a. sang Frøken Bergliot adskillige
af sin Fars Sange. —
Fra den Tid sendte Bjørnson gerne Bud efter
mig, naar han besøgte København.
En Gang yttrede han Lyst til at samles med de
mere kendte københavnske Venstremænd. Nu var der
paa den Tid en Forening af de finere Venstremænd,
som hed „Martsforeningen“. Jeg henvendte mig da til
denne Forenings Formand, den bekendte Krigshistoriker
Kaptajn Sørensen, og forebragte ham Bjørnsons Ønske.
Der blev da foranstaltet et Festmaaltid for ham paa
Klampenborg Badehotel, hvor alle københavnske ledende
Venstremænd var til Stede. — Nu var det Meningen,
at Bjørnson et Par Dage efter skulde holde et Møde
> Sorø, og man havde andraget Kultusminister Scavenius
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om Tilladelse til at holde Mødet i en af Sorø Akademis
Skove. — Just som vi sad ved Bordet, modtog Hørup
et Telegram. Da han havde læst det, rejste han sig
smilende, og paa sin ejendommelige ironiske, spøge
fulde Maade meddelte, at Scavenius havde nægtet at
bruge Skoven til Bjørnsons Møde. Denne fik derved
et ret slaaende Bevis paa, hvordan Tilstanden for Øje
blikket var i Danmark, og man kunde se, det gjorde
et stærkt Indtryk paa ham. Tillige maatte han jo føle
det som en personlig Fornærmelse, at han, Nordens
berømteste Digter, kendt over hele den civiliserede
Verden, ikke kunde faa Lov at tale i en af Danmarks
Statsskove. — Mødet blev derfor holdt paa en aaben
Mark udenfor Byen.

En anden Gang var jeg sammen med Bjørnson
til et Møde i Herthadalen ved Ledreborg. Da Mødet
var sluttet, og vi kom op ved Lejre Station, kom
Redaktør Wiinblad ved „Social-Demokraten“ hen til
mig og spurgte, om jeg ikke kunde faa Bjørnson til at
holde et Foredrag for Arbejderne. Jeg henvendte mig
til ham med denne Anmodning, og Bjørnson svarede
straks ja. „Men“, føjede han til, „jeg vil ha’ Lov til
at sige Socialdemokraterne, hvad jeg ikke synes om
hos dem“. — Med denne Besked henvendte jeg mig
til Wiinblad. — Men Bjørnson kom ikke til at tale for
Socialdemokraterne. —
Men saa en Del Aar efter — det var vist 1897 —
rev det pludselig ud med Venskabet mellem os. Det
var paa den Tid, at Dreyfus-Affæren stod paa i Frank
rig. Der skulde være en Verdensudstilling i Paris
vistnok 1899 eller 1900. Og nu opfordrede Bjørnson
Nordens Folk til, at de, paa Grund af Dreyfus-Affæren,
ikke skulde tage Del i Verdensudstillingen. — Jeg var
imidlertid bleven Medredaktør af Bladet „København“,
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og skrev da en Artikel, i hvilken jeg i fuldkommen
rolige Udtryk og med al Ærbødighed overfor Bjørnson
gjorde opmærksom paa, at der var jo længe til Udstil
lingen endnu, at Dreyfus-Åffæren mulig kunde være
afgjort påa en tilfredsstillende Maade inden den Tid
— hvad den virkelig ogsaa blev — og at man jo ikke
kunde dømme hele det franske Folk efter dem, der var
Hovedmændene i Dreyfus-Affæren. — Denne Artikel
læste Bjørnson, og han blev vred. Straks efter mod
tog jeg et aabent Brevkort fra ham, som jeg desværre
ikke gemte, men hvori han ganske kort skrev, at hid
til havde han anset mig for en Mand, der kæmpede
for Sandhed og Ret, men nu havde han altsaa taget
fejl. — Herpaa gav jeg ikke noget Svar; men fra den
Tid sendte Bjørnson ikke mere Bud efter mig, naar
han kom til Byen. Og jeg opsøgte ham aldrig; jeg
har altid haft en uovervindelig Skræk for at gnide mig
op ad store, berømte Mænd. Siden den Tid saa jeg
ham ikke mere.
Men saa skete det — vistnok et Aarstid eller saa
før Bjørnson døde — at der kom en Ven af ham, en
norsk Præst, Monrad, op for at hilse paa mig. Og
han bragte mig bl. a. en Hilsen fra Bj. Biørnson. Jeg
svarede, at det maatte være en Fejltagelse, da Bjørn
son ikke kunde lide mig. Men han forsikrede, at det
forholdt sig rigtigt: „Det sidste Bj. Bjørnson sagde til
mig, da jeg gik ud af Døren for at rejse til Danmark,
var dette: „Og hils saa Henning Jensen.“
Det synes altsaa som den store Digter alligevel
havde bevaret en Del af de venlige Følelser for mig,
som han havde fra Begyndelsen.

Som Folketingsmand.
Kort efter at jeg havde faaet min Afsked, fik jeg
et Brev fra Bestyrer E. F. Busk i Bælum med Tilbud
om at blive Forstander for en Højskole, som de agtede
at oprette. Man havde lejet en fhv. Herredsfogedbolig
med rummelig Plads og en stor Have, og der var
blandt Befolkningen stor Stemning for at faa mig til
Forstander. Jeg svarede, at det turde jeg ikke paa
tage mig; jeg egnede mig ikke til den Stilling, og jeg
havde ikke positive Kundskaber nok til at kunne ud
fylde den paa tilfredsstillende Maade. — Desuden stod
jo min Hu til at komme ind paa Rigsdagen, og dertil
havde der allerede vist sig en Udsigt.
Den 6. Maj 1885 skrev nemlig Folketingsmand
P. Andersen, Jydstrup, der repræsenterede Ringstedkredsen, at han „aldrig havde følt Lyst eller Kald til
Rigsdags-Virksomheden“, og at han derfor ikke vilde
stille sig ved næste Valg. Han troede, at „Venstre
vælgerne vilde være glade ved at faa mig til Repræsen
tant.“ — Jeg svarede, at jeg naturligvis gerne vilde
være hans Eftermand, hvis Folk vilde ha’ mig. — Samme
Aar i November fik jeg Brev fra Redaktør Regnar
Petersen ved „Næstved Tidende“, om jeg ikke vilde stille
mig i Fuglebjergkredsen, der repræsenteredes af Venstre
manden, gamle Hans Hansen, der bl. a. havde den
gode Egenskab, at skønt han havde været Folketings
mand i mange Aar, havde han aldrig sagt et Ord der-
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inde. Og nu var altsaa Folk kede af ham. — Da
gamle Alberti hørte, hvad der var i Gære, kom han en
Dag ud til mig og bad mig indstændig ikke at stille
mig dér. Hans Hansen var hans gamle, fortrolige Ven,
de sad ved Siden af hinanden i Folketinget, og det
vilde være en Sorg for ham, hvis H. Hansen ikke blev
valgt.
Jeg kom da heller ikke til at stille mig, hverken
i Ringsted eller Fuglebjerg, men i Middelfart ved et
Suppleringsvalg.
Biskop Monrad, som hidtil havde repræsenteret
denne Kreds, nedlagde nemlig sit Mandat 1886, og
da Vælgerne derovre naturligvis havde hørt Tale om
min Afskedigelse, mente de, at de ved at vælge mig
paa den kraftigste Maade lagde deres oppositionelle
Sindelag for Dagen, og opfordrede mig til at komme
derover, for at de kunde lære mig at kende. Jeg holdt
da i Sommerens Løb nogle Møder derovre, og vi syn
tes godt om hinanden. — 1 Middelfart og Omegn var
der en kraftig grundtvigsk Bevægelse med Præsterne
Andr. Leth i Middelfart og Lassen i Asperup som Ord
førere, og det var de grundtvigske Bønder, navnlig i
Asperup og Baaring, som gik i Spidsen for at faa mig
valgt. Det lykkedes da ogsaa med Glans. Der var
opstillet en Højremand imod mig, en Proprietær Jensen
fra Skrillingegaarden, men jeg fik godt 1000 Stemmer
mere end han.
Valget var i September, og jeg mødte altsaa paa
Rigsdagen første Mandag i Oktober 1886.
Det er med ejendommelige Følelser en nyvalgt
Rigsdagsmand første Gang træder ind i Folketingssalen.
Man har en Følelse af, at nu er man i Begivenheder
nes Centrum. Man ser omkring sig alle disse Mænd,
hvis Navne man længe har kendt, og som mer eller
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mindre har været med at forme Danmarks Historie i
Nutiden. Man betragter med Opmærksomhed disse
Ministre, som man hidtil har. haft paa saa lang Afstand,
men som nu er kommen ganske nær. Som Embeds
mand og af gammel Præstesiægt var jeg saa at sige
født og opdraget med en betydelig Respekt for Ministre.
Selv da jeg stillede mig mod Scavenius laa denne
Respekt mig i Blodet, skønt jeg naturligvis ikke lod
mig mærke med det. For en Folketingsmand derimod
svinder Ministrenes Storhed lidt efter lidt. Og den
Behandling Medlemmerne af Ministeriet Estrup fik i
Folketinget, skulde jo ikke bidrage til at forøge Respek
ten. Det var mange Gange en ren æstetisk Nydelse
at overvære Datidens parlamentariske Kampe, navnlig
naar det var Grev Holstein og Hørup, der var i Fron
ten. Berg repræsenterede nærmest det parlamentariske
Artilleri; han var noget tung i Vendingen, mere grun
dig og solid, og hans Indignation var ægte; Bojsen
var alvorlig, aldrig udæskende, nobel og hensynsfuld;
gamle Høgsbro var saglig, rolig og til Fuldkommenhed
inde i hele Ministeriets Synderegister. Men at høre
Grev Holstein som Finanslovens Ordfører tage de for
skellige Ministre under Behandling, det var en Nydelse
som Nutidens Folketingsmænd ikke kan gøre sig nogen
Forestilling om. Selvfølgelig optraadte han helt igen
nem som den fint dannede Mand; han var ondskabs
fuld, men paa en vis godmodig Maade, saa man fik
det Indtryk, at han mente det ikke saa slemt. At
høre ham diskutere med f. Eks. Marineminister Ravn
var et helt Skuespil. Ravn var personlig en overmaade
elskværdig Mand; han var den, der lettest fik noget
bevilget af Folketinget; han var valgt i Nyboder, og
hele Holmens faste Stok stemte paa ham. Saa var det
en Gang han søgte at faa en Bevilling til nye Vinduer
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i Nyboder. „Jeg vilde saa gerne ha’ dem“, sagde han
med en bedende Stemme. „Det er virkelig ganske nød
vendigt“. — „Ja“, svarede Grev Holstein, „jeg forstaar
saa godt, at Marineministeren gerne vil ha’ de Vinduer.
For der ligger en Vælger ud af hvert Vindue“. — Af
Ministrene var jo forøvrigt Estrup den interessanteste,
og man fik — selv i de Dage — en vis Sympati for
denne stejle, nervøse Mand med det skarpe Rovfugle
ansigt. Han var aabenbart noget af en virkelig Her
skernatur, og ingen kan tvivle om, at han mente det
godt med Danmark. Havde han levet i Begyndelsen
af det 19. Aarhundrede i Stedet for i Slutningen, havde
han mulig af det menige Folk faaet et helt andet Efter
mæle end det han nu fik. Man har en meget karak
teristisk Historie om ham: Han havde en Ridehest, som
altid blev stædig, naar den kom til et vist Sted paa
Vejen. Saa standsede den, og vilde ikke længer. Men
Estrup var ligesaa stædig; han blev ved i flere Timer
at tumle med Hesten, indtil den endelig gik frem. Saadan tumlede Estrup i samfulde 19 Aar med de stædige,
danske Bønder. Ingen af dem vilde give efter, indtil
han, tildels svigtet af sine egne, tilsidst rnaatte vige.
Og han havde den tragiske Skæbne, at det, kan vilde
hæmme, det kom han til at fremme, og det, han vilde
fremme, det hæmmede han; han vilde stoppe Radika
lismen i Farten, — og saa gjorde han de danske kon
servative Bønder radikale; han vilde øge Højres Magt
og Indflydelse, — og saa endte det med, at Højre
næsten forsvandt.
Noget af det, der undrede mig mest, da jeg kom
ind paa Rigsdagen, var, at rent personligt herskede der
et ret venligt Forhold mellem Højre- og Venstremænd.
Men jeg forstod snart, at det ikke kunde være ander
ledes. Naar Mennesker hver Dag i flere Timer skal
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færdes i den samme Sal, saa vilde det ikke være til at
udholde at gaa og uglese hinanden. Jeg kom da ogsaa
snart til at staa i et personligt, venligt Forhold til
adskillige Højremænd; navnlig fik jeg megen Sympati
for Etatsraad Andersen, Søholm, og Højesteretsassessor
Florian Larsen. Ogsaa den gemytlige Kammerherre
Otto Scavenius til Basnæs talte jeg personligt med.

De Venstremænd, jeg havde mest med at gøre,
var — foruden Jens Busk og dem, jeg kendte fra Stenmagle Præstegaard — Herman Trier og Dr. Pingel.
Den første er — efter min Opfattelse — et mærkeligt
Eksempel paa, hvordan en, i Virkeligheden konservativ
Natur, ad Forstandens Vej er bleven radikal, medens
den sidste er et Eksempel paa, hvordan en, af Natur
glødende Radikaler, blev konservativ. De var begge
udprægede Fritænkere, men ogsaa begge udprægede
Idealister, og derfor religiøse Naturer; thi et Menneske,
som har Idealer, staar altid i Forhold til det religiøse.
Jeg lærte meget ved mit ret nøje Bekendtskab med
disse to Mænd; navnlig lærte jeg, at naar man vil gøre
det, at være Fritænker til omtrent ensbetydende med,
at man er et daarligt Menneske, saa er dette en skam
melig Usandhed. — Jeg talte jævnlig, navnlig med Dr.
Pingel, om religiøse Emner. En Dag sagde jeg til ham,
at for mig vilde Livet være meningsløst, hvis det slut
tede med Døden. „Jeg synes netop“, svarede han, „at
den Tanke er saa beroligende, — at sove uden nogen
sinde at vaagne igen“. — For et Par Aar siden kom
Dr. Pingel op til mig paa Kontoret, og vi kom igen
ind paa det samme Emne. Saa tog jeg ham i Skul
drene og sagde: „Hør, ved De hvad. Denne Krop det
er ikke Dr. Pinger. „Nej“, svarede han, „men at leve
evigt, — det blev jo ikke til at holde ud“. Saa sva
rede jeg ham, at Universet var uendeligt, uden Græn-
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ser. Det er vor Higen en Gang at lære det at kende.
Sæt det nu er Meningen, at vi skal lære det at kende
i sin Vælde og i alle sine Detailler. Der bliver nok at
bestille. Det indrømmede han.
1 de første 2—3 Aar jeg var paa Rigsdagen, havde
jeg min Plads ved Siden af Dr. Edv. Brandes. Han
var en elskværdig, interessant og meget hjælpsom Nabo,
og vi talte naturligvis en hel Del sammen. Der var to
Ting hos ham, der forbavsede mig: Hans Ubekendtskab
til alt, hvad Grundtvig havde skrevet, og hans nøje
Kendskab til det gamle Testamente. I denne sidste Ret
ning overgik han mig langt. Jeg citerede en Dag for
ham Grundtvigs Vers paa Mindestøtten paa Odden
Kirkegaard over Villemoes og de faldne Helte:
De
Og
De
Og

Snekker mødtes i Kveld paa Hav,
Luften begyndte at gløde;
leged alt over den aabne Grav,
Bølgerne gjordes saa røde — o. s. v.

Han syntes det var kønt. Det samme syntes han om
det sidste Vers af Salmen: „Som Dug paa slagne Enge“.
— Som Politiker var Dr. Brandes utvivlsomt langt klo
gere end Hørup. Denne var en altfor lidenskabelig
Natur til at være en klog Taktiker. Dr. Brandes var
kølig og klog. Ikke desto mindre underkastede han sig
med den største Loyalitet Hørups Førerskab, skønt jeg
undertiden havde en Følelse af, at han ikke altid var
tilfreds med det.
Som Rigsdagsmand spillede jeg ikke nogen Rolle
ud over den, der er beskikket enhver politisk Menig
mand. Jeg er i Aarenes Løb kommen til det Resultat,
at jeg mindst af alle egnede mig til at være Politiker;
dertil var jeg i altfor høj Grad Stemnings- og Følelses
menneske. Det, som bragte mig ind paa den politiske
Bane, var min Harme over, at man Gang efter Gang
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holdt Valg for at spørge Vælgerne om deres Mening;
og naar man saa havde faaet den at vide, brød man
sig ikke det mindste om den, men regerede videre, som
om intet var sket.
Jeg tog kun sjældent Ordet paa Rigsdagen. Jeg
fik, i de seks Aar jeg sad der, en Skræk for at holde
Taler, som aldrig siden har forladt mig; de Taler, jeg
har holdt efter den Tid, — hvis jeg overhovedet har
holdt nogen — er lette af tælle. Hvis der en Gang
skal gøres Regnskab, ikke alene for de utilbørlige, men
ogsaa for de overflødige Ord, man har talt, saa vil det
gaa de fleste Rigsdagsmænd ilde.

Ved Fattiglovens Behandling holdt jeg dog en
større Tale. Jeg bemærkede bl. a., at det ikke havde
været til Gavn for de fattige, at Præsten havde mistet
sin selvskrevne Stilling som Leder af Fattigvæsnet.
Dette var ikke ganske efter mine Partifællers Smag,
men Indenrigsminister Ingerslev greb det straks og sva
rede, at hvis jeg kunde skaffe Præsterne denne selv
skrevne Stilling tilbage, saa vilde han støtte mig. Jeg
blev valgt til Medlem af Udvalget, og fik bl. a. sat
den Bestemmelse ind i Loven, at man paa Fattiggaardene ikke maatte skille gamle Ægtefolk ad. — Mange
Aar efter kom jeg tilfældig til at tale med Socialdemo
kraten, Landstingsmand Harald Jensen; han meddelte
mig da, at denne Bestemmelse havde vist sig uigen
nemførlig i Praksis. Efter denne triste Oplysning kan
jeg med Sandhed sige, at min Rigsdagsvirksomhed ikke
har efterladt sig mindste Spor.
Disse Udvalgsmøder kunde undertiden give Anled
ning til ret pudsige Scener. Bl. a. var jeg Medlem af
et Udvalg, som skulde se at skaffe uægte Børn en
gunstigere Stilling i Samfundet. Blandt andre var ogsaa
Amtmanden i Svendborg, Grev Brockenhuus-Schack, Je.
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K. Lauridsen og Seminarieforstander Tang Medlemmer
af Udvalget. Det var højst interessant at- høre den
elskværdige, fint dannede og dygtige Amtmand og Greve
forhandle med den helt igennem demokratiske Je. K.
Lauridsen. De var jo begge dygtige Jurister, havde
derfor en vis Agtelse og Sympati for hinanden, og
behandlede hinanden med den yderste Forekommenhed.
— Tang, som var noget af en Idealist, foreslog, at der
skulde tages saa energiske Forholdsregler mod de uægte
Børns Fædre, at det overhovedet blev dem umuligt i
Fremtiden at sætte Børn i Verden. Da jeg dertil be
mærkede, at dette dog vist ikke gik an, svarede Tang
— til stor Moro for Udvalget —, „at der hvilede en
muhamedansk Taage over min Bevidsthed“.

Hver Sommer gjorde jeg, ligesom andre Folketingsmænd, en Rejse til min Valgkreds for at holde
Vælgermøder. Under mit Ophold derovre boede jeg
dels hos Pastor Leth i Middelfart, dels hos Gaardejer
Rasmus Knudsen i Baaring, dels hos Læge Dreyet i
Nørre-Aaby, den nuværende Direktør for Zoologisk
Have, der lige til det sidste var mig en trofast og slag
færdig Støtte ved Møderne. — Middelfart Valgkreds er
vistnok en af de kønneste i Danmark, hvad Naturen
angaar. Kongebroskoven ved Middelfart. Hindsgavl,
Fænø med Fænøsund, Lillebælt med sit altid strøm
mende, friske Vand, — i Skovene paa disse dejlige
Steder har jeg gaaet mangen Tur i munter og fortrolig
Samtale med min gamle Ven Leth. — Og boede jeg
hos Rasmus Knudsen behøvede jeg blot at gaa ud paa
hans Mark paa Baaring Banke for at have den vide
Udsigt over Nordvestspidsen af Fyn over til Jylland,
og mod Nord over Kattegat helt over til Bjerre Herred.
— Jeg havde ogsaa blandt de livlige, grundtvigske
Bønder mange Venner, som jeg var glad ved at være
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sammen med. Men selve Vælgermøderne var mig op
rigtigt talt en Rædsel. Dette, at skulle gentage sig selv
Dag efter Dag, at skulle høre de samme Indvendinger
fra et Par Venstrevælgere, der var misfornøjede, fordi
det var mig og ikke dem, der repræsenterede Kredsen
i Folketinget, at skulle levere politiske Hanekampe med
Klaus Berntsen og Landstingsmand Jørgen Pedersen,
som bekæmpede mig paa det moderate Venstres Vegne,
— det var i Virkeligheden Lidelser, som nok kunde
gøre en Livet surt. — Tilmed endte det i Reglen med,
at jeg af den megen Talen blev saa hæs, at jeg kun
med stort Besvær kunde sige noget. Jeg maatte en
Gang bede Jørgen Pedersen om ikke at være for slem
mod mig, da jeg, naar jeg ikke kunde bruge Munden,
var ganske værgeløs. Han efterkom da ogsaa, med en
blandt Politikere usædvanlig Humanitet, min Anmodning.
Min Rigsdagsvirksomhed blev kun kort; den varede
knap seks Aar. Ved det store Mandefald 1892, da
Hørup selv faldt for Alberti i Køge, maatte ogsaa jeg
bide i Græsset. Det var Grundtvigianerne, der havde
opfordret mig til at komme, og det var ogsaa dem, der
bevirkede mit Fald. I og for sig kan jeg ikke bebrejde
dem dette. De havde valgt mig, tildels paa det Grund
lag, at jeg var deres kirkelige Meningsfælle; det var
jeg ikke mere, og de havde derfor Ret til at kassere
mig til Fordel for den moderate, grundtvigske Gaardejer
Chr. Lohmann. Vi skiltes da ogsaa i al Venlighed, uden
Bitterhed. — Men da et Par af de grundtvigske Bøn
der derovre fra for nogle Aar siden kom og hilste paa
mig, drillede jeg dem med, at hvis de havde beholdt
mig den Gang, saa havde de maaske aldrig faaet Slengerik, som snart besejrede Lohmann. Og han er da
meget mindre Grundtvigianer end jeg.
Hermed endte til en vis Grad min politiske Løbe-
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bane, og min Interesse for Politik har siden været i
jævn Aftagende indtil nu, da der ikke er meget af den
tilbage. Jeg er fremdeles Venstremand, da jeg mener,
at Folkets Flertal bør have den afgørende Indflydelse
paa, i hvad Retning, Landet skal styres; men at dette
Flertalsregimente absolut vil føre til lykkelige Tilstande,
anser jeg for meget tvivlsomt. Det kan ligesaa godt
føre til det modsatte. — Den, som lever, vil faa det
at se.

Naar kom Mennesket til Danmark?
Af Museumsinspektør Hans Kjær.

Indtil for ikke saa særdeles mange Aar siden tro
ede vi Arkæologer, at vi vidste temmelig god Besked
med de Stadier af Menneskets Udvikling fra dets ringe
og fattige Begyndelse til det forholdsvis civiliserede,
som kan følges gennem vore egne Fund og Mindes
mærker fra forhistorisk Tid. Vi mente, at det ældste
Trin var det, som viser sig i vore „Køkkenmøddinger“
fra den ældre Stenalder, de gamle Bosteder rundt om
i vore Vige, fra Sjællands dybt indskaarne Fjorde til
Limfjorden og Østjyllands Nor og Fjordbugter. Her,
troede vi, saa vi det ældste Beboelsestrin, det simple,
fattige Jæger- og Fiskerfolks primitive Begyndertrin i
vore Egne. Selv om et og andet kunde se ud til at
være fra endnu ældre Tid, troede vi, at det kun var
de spredte Efterladenskaber fra enkelte omstrejfende.
Køkkenmøddingerne havde nu været kendte i mange
Aartier. Det saa ikke ud til, at der laa en endnu ældre
Bosættelse forud. Men vi vidste ogsaa, at den Tid,
hvori Mennesket har haft Bo i vort Land, kun omfat
tede en Del, endda en ret lille Del af det lange Tids
rum, hvori vor Verdensdel i det hele har kendt til
Mennesker. Vel er der foregaaet betydelige Forandrin
ger i vort Lands Klima og Naturforhold, siden Køkkenmøddingtidens Mennesker levede; Landet var den Gang

NAAR KOM MENNESKET TIL DANMARK?

61

sænket ikke saa lidt under det nuværende Niveau og
havde et mildere Øklima end det, som vi lever under.
Men disse Forandringer er kun smaa mod de Omskif
telser, som kan vises ude i det europæiske Fastland,
Omskiftelser, som har strakt sig over mange Aartusinder, og som baade viser sig i Klima, Planteverden og
ikke mindst i Dyreverdenen. Mangfoldige spredte Iagt
tagelser viste, at saadanne Forandringer maa være foregaaede; det er efterhaanden lykkedes nogenlunde at
faa Samling paa dem, at skildre dem hver for sig,
skelne det ældre fra det yngre og at ordne Trinene i
Tidsfølge efter hinanden, og at følge Menneskenes Vilkaar og Udvikling gennem disse Trin. De ældste Trin
ligger forud for vor egen Jordperiode, og man plejer at
sammenfatte Menneskets Historie i disse gamle Tider
under Navnet Oldstenalder. Vor egen, danske Sten
alder ligger imidlertid helt i vor egen Jordperiode, og
mellem de sidste, yngste Trin af de gamle Tidsskifter
og vor egen første Stenalder var der en Forskel, som
man ikke ret kunde forstaa, da man dog maatte tro,
at det sidste af Oldstenalderen og det ældste af den
danske Stenalder ikke kunde ligge saa langt fra hinan
den og maatte have et og andet til fælles. Og i de
senere Aar er virkelig en Del af denne Kløft bleven
jævnet. Det er fundet, at Køkkenmøddingerne ikke
betød den ældste Bebyggelse i vort Land, og Omrid
sene af en ældre Periode, Mulleruptiden, „Benalderen“,
som det er blevet foreslaaet at kalde den, begynder at
tegne sig fastere, baade med Hensyn til Naturforhold
og Klima, de naturlige Betingelser for, at et primitivt
Liv kunde leves her i Landet, og med Hensyn til den
ældste Befolknings Levesæt.
Men for at forstaa den vidtrækkende Betydning
af de nye Opdagelser, er det nødvendigt at begynde
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med at gaa udenfor vort eget Land og kort at vise,
hvad da Oldstenalderen var, og hvilke ydre Betingelser
den havde.
Naar Oldstenalderen kun kendes fra en begræn
set Del af Europa, beror det væsentlig paa det i vore
Dage velbekendte Forhold, at Klimaet i Nord- og Mel
lemeuropa i Slutningen af Tertiærtiden og i Kvartærtiden, de 2 store Jordperioder, som ligger forud for
den, hvori vi lever, i alt Fald til Tider var en Del kol
dere end nu til Dags, saaledes at mægtige Isbræer,
store, sammenhængende Ismasser af lignende Art, som
den Indlandsis, der nu dækker det indre af Grønland
og mange Steder gaar helt ud til Kysten, fra Norge og
Sverige strakte sig ned over Danmark og langt Syd
paa i Mellemeuropa. Den dækkede det meste af Eng
land paa nær et mindre, sydligt Parti, og Isens Syd
rand gik derefter ind over Holland og Mellemtyskland,
gennem den sydlige Del af Polen og videre ind over
Rusland. Ligeledes udgik betydelige Isstrømme fra
Pyrenæerne og Alperne. Isfrit til alle Tider var saa
ledes i Mellemeuropa kun største Delen af Frankrig,
Belgien, Mellemtyskland og det meste af Østrig. Dog
skiftede Forholdene ikke saa lidt. Til Tider voksede
Varmegraden, og Isbræen drog sig da noget tilbage,
medens Planter og Dyr fulgte efter mod Nord, til andre
Tider gik det nedad. Isens forskellige Fremstød var
af ulige Styrke og Varighed: det sidste var det sva
geste, men selv da gik Isen ud over en Del af Nord
tyskland.
I Almindelighed taler man om 4 Kuldeperioder og
3 mellemliggende varmere Tidsafsnit. Fra den første
og ældste af disse varmere Perioder kendes endnu
ingen sikre Spor af Mennesket. Til den anden synes
derimod en ældgammel Kultur at henhøre, som man
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plejer at kalde Chellesperioden, efter et Sted, Chelles, i
Nordøstfrankrig (Departement Seine et Marne), hvor
man tidligst og bedst lærte Perioden at kende. Men
nesket levede da i et meget ringe Kulturtrin, som ken
des fra en stor Del af Jorden, men ikke overalt er saa
gammelt. Mennesket havde, foruden mindre Stenspaaner, som kunde tjene til Skærpe for hans Vaaben og
Redskaber, kun et eneste plumpt tildannet Stenværk
tøj, et Slags Universalredskab til Stød og Slag. Chel
lesperioden var en varm Tid. Der levede da i Mellem
europa Dyrearter, som forlængst er uddøde, bl. a. en
Kæmpeelefant og en Art Næsehorn. Af Menneskene
selv er ingen Rester fundne. Man ved endnu ikke,
hvorledes den Race saa ud, som den Gang levede.

Den følgende Periode saa Isen atter vandre frem
ad mod Syd, dog næppe saa langt som tidligere. Der
kom først en Steppetid, siden en Periode, hvor Mellem
europa blev en Tundra, som den, der nu kendes i Sibi
rien. Til Steppetiden hører en Periode, som betegnes
efter St. Acheul ved Amiens, til Tundraen Moustierperioden (efter en i Datiden af Mennesker beboet Hule,
le Moustier ved Vézérefloden i Landskabet Dordogne).
De nu omtalte 3 Perioder sammenfattes som den ældre
Del af Oldstenalderen, med et i Udlandet oftest anvendt
Navn, den ældre „palæolitiske“*) Periode. Mennesket
opfandt i Acheul- og Moustierperioden en Række for
skellige Stenredskaber, sikkert for en Del tvunget til
større Virksomhed ved de strengere Naturforhold og
vanskeligere Livsvilkaar. I højere Grad end forhen
maatte han søge sin Ernæring fra Dyreverdenen og
derfor skaffe sig Hjælpemidler til at faa Magt med Dyr
*) Ordet palæolitisk er dannet af 2 græske Ord, palaios
— gammel, og lithos, en Sten.
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som den langhaarede Elefant, Mammutten med de
krumme Stødtænder, eller Vildhesten og senere Rens
dyret. I denne Tidsalder er Mennesket til Tider gaaet
op i Nordtyskland.
Til den ældre Oldstenalders sidste 2 Trin, sand
synligvis ogsaa til Chellestiden, hører en Race af Men
nesker, der ofte betegnes som Neanderdalracen. Nav
net stammer fra Neanderthal ved Düsseldorf i Vest
tyskland, hvor et af de første Fund blev gjort, men
der kendes nu ca. en Snes lignende og ofte bedre, for
delte over Mellemeuropa. Et meget gammelt Fund, en
Underkæbe af endnu ældre Type, er fundet ved Mauer
ved Heidelberg. Ellers er Fundene væsentlig ensartede.
Det var Mennesker af lav Legemshøjde, som Polarfol
kene nu til Dags, men kraftigt byggede. Panden var
stærkt tilbageskraanende, Buerne over Øjenhulerne
svære og voldsomt fremtrædende; Kindbenene var frem
springende, og Underkæben havde forneden mindre
Fremspring end de senere Menneskers. De stod i det
ydre ikke saa lidt under det, som nu regnes for men
neskeligt, og kan kun betegnes som lavtstaaende. Frem
skridtene, som de gjorde, er dog ingenlunde ringe. Man
fik efterhaanden mere Herredømme over Flinten og
dannede af den en Række forskellige Redskaber til at
save, skrabe, slaa og spalte med. Ikke sjælden er der
fundet Flintblade med en saa kunstfærdig og sikker
Behandling, at de minder om langt senere Tiders. Og
saa Knogler og Hjortetak forstod de at behandle, og
de første Smykker, Dyretænder med boret Hul ved
Roden, kom i Brug.
Atter skiftede Klimaet: det blev noget mildere og
dette regnes med ringere Svingninger at have holdt
sig Kvartærtiden ud. Der kom vist atter en Steppetid,
med 2 Kulturperioder, betegnede efter Aurignac (ved
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Øvre Garonne) og Solutré (nær Macon, Østfrankrig).
Flintarbejdet stod nu meget højt, og der blev, for at

Oldsager fra Solutré-Tid. Fig. Nr. 1. Stor Lansespids, vel til
hugget; 2—4. Tildannet Flint; 5—6. Flintblokke; 7. Benod med
Ornament; 8. Dyrehoved, ridset paa Ben; 9. Sæl, udskaaret Ben.

nævne noget af det mest ejendommelige, forsøgt at
danne smaa Menneskefigurer.
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Trods Temperaturstigningen var Klimaet endnu
saa koldt, at Rensdyret kunde finde de for det natur
lige, kølige Forhold. Det er dette Dyr, som stærkest
betegner Perioden. Endnu fandtes Vildhesten i store
Mængder i Mellemeuropa, som ogsaa det uldhaarede
Næsehorn, Hulebjørn og Huleløve. Ved Solutré fand
tes Knoglerester af Vildhesten paa en uafbrudt Stræk
ning af 3800 Kvadratmeter i et Lag paa 0,50—2 m.
Mægtighed, maaske af 20,000 Dyr. I øvrigt var Dyre
verdenen i de forskellige Egne vistnok meget uensartet.

Den sidste af Oldstenalderens store Perioder er
Madeleine-Tiden, saaledes kaldet efter en beboet Grotte
i Vézére-flodens Dal i Sydvestfrankrig. Den falder
sammen med en ny. Tilbagegang i Temperaturen. Rens
dyret var den vigtigste Dyreart. Menneskets Redskabs
former ændredes stærkt. Medens Solutréperioden havde
sit udmærkede Arbejde i Flint, gik man over til i stor
Udstrækning at bruge Horn og Ben. Særlig karakteri
stiske er Harpuner med en enkelt eller sjældnere 2
Rækker store Tænder („Modhager“). Endnu dannedes
dog mange Redskaber af Flint, og blandt disse findes
ofte ganske smaa, 2—3 cm. lange, tilhugne Flintstykker
med en Ryg, de saakaldte Mikroliter (ø: Smaaflinter).
Ben og Horn anvendtes desuden til Prene og Naale af
forskellig Art.
Medens Oldsagerne endnu ikke viser mange Spor
af, at Nystenalderen nærmer sig, er der sket betydende
Forandringer i Dyreverdenen. De fleste af de for den
senere Tids Mellemeuropa særegne Dyreformer forsvin
der. Endnu fandtes dog Rensdyr i store Hjorder, selv
i Sydfrankrig. Det er den sidste store Rensdyrtid. En
Antilopeart, Gemse og Stenbuk findes i Periodens ældre
Del tilligemed Mammut og Næsehorn, Hulebjørn og
plettet Hyæne, men mod Slutningen er kun Antilopen
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tilbage. I det hele gør Dyreverdenen Indtryk af at
være en saadan, som passer til en kølig Steppe.
De senere Perioder af Oldstenalderen beherskedes
af en Mennesketype, som efter et Sted i Frankrig
betegnes Cromagnon-racen. Den viser i de væsentlige
Træk Overensstemmelse med de nulevende Mennesker,
om end Antropologen kan finde afvigende Enkeltheder.
Oldstenalderens yngre Afsnit udviser Kulturtrin,
som paa mange Omraader ingenlunde kan kaldes ringe.
Der spores Tider med Udvikling og Fremgang, andre
med Tilbagegang og Forfald. Til disse Perioder hører
navnlig en ikke ringe Kunstvirksomhed. Navnlig fand
tes til Tider en forbavsende Evne til at gengive Dyr,
dels ved indridsede Tegninger paa Smaagenstande,
Elfenben, Horn og Ben, dels i Billeder, tegnede eller
malede paa Klippevægge. Berømt er et saare naturtro
gengivet græssende Rensdyr fra Kesslerloch i Schweitz.
Ogsaa plastiske, udskaarne Figurer forekommer. Paa
Klippevæggene i de store Huler, hvortil Bebyggelsen
ofte var knyttet, findes en Mængde Dyrebilleder, de
berømteste i en Hule i Spanien, Altamira. Alene i
Frankrig kendes nu Dyrefremstillinger fra 118 Huler.
Alle Slags Dyr afbildes, men særlig de jagtbare, Rens
dyr, Mammut, Kronhjort, Stenbuk, Hest og Bison, Bjørn,
Ræv og Ulv, saavel som Svaner og Vildgæs. Naar
Mennesker afbildes, er det i Reglen med de groveste over
drevne Former; navnlig er Figurer af særdeles fyldige
Kvinder ikke sjældne. Klippebillederne er stundom blotte
Omridstegninger, indskaarne i Væggen og fyldte med
et Farvestof; andre har Farver og fremtræder altsaa
som en Art Freskomalerier. Ofte findes de paa Steder,
hvortil Dagslyset aldrig naaede, i en Hule ved Combarelles 120 m., i en anden 800 m. fra Aabningen. Hen
sigten med dem var antagelig den, at udøve en magisk
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Dyrebilleder med Farver. Altamira, Spanien.
Vildhest, Vildsvin. Bison (i Galop).
Originalbilledet i henimod Dyrenes naturlige Størrelse.
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Indflydelse paa Jagtdyrene, saaledes at Jægeren lettere
kunde faa Magt med dem. Ikke sjælden findes ved
Figurerne Tegn af uvis Betydning.

Oldstenalderens forskellige Perioder bedømmes
endnu ikke ens af de forskellige Forskere, som har
beskæftiget sig med dem, men om den foran nævnte
Trinfølge er der ikke synderlig Tvivl. I Enkelthederne
er der meget usikkert. Men ogsaa Spørgsmaalet om,
hvorlænge det har varet, bedømmes meget forskelligt.
Det var i hvert Fald mange Aartusinder, efter nogle
Forskeres Mening maaske mere end et Hundredtusinde
af Aar. Afslutningen sættes indenfor Kvartærtidens
sidste Afsnit, Diluviet. De følgende Kulturtrin ligger
alle i den Jordperiode, hvori vi nu lever. Om Aarsagerne til de store klimatiske Forandringer er der opstil
let forskellige Forklaringer, men ingen der kan siges
at være almindelig anerkendt. Man har søgt Grunden
dels i Svingninger i Jordens Akse, dels i Forandringer
udenfor Jordkloden.
Igennem hele Oldstenalderen havde Indlandsisen
fortsat sin Skriden ned fra de norsk-svenske Højder ud
over de danske og nordtyske Flader, saa vel som over
den Sænkning, der nu opfyldes af Østersøen. Men
ved den Tid, da Oldstenalderen sluttede, blev Afsmelt
ningen stærkere end Forøgelsen nordfra, og Isens Syd
grænse begyndte at drage sig nordefter og østpaa.
Det gik næppe paa én Gang, men med Standsninger,
endogsaa nye Tilbageerobringer af Strækninger, der en
Tid havde været isfrie, men efterhaanden veg dog Grænsen
tilbage til Højdedragene, og til sidst til de nuværende
Polarlande. Mægtige Floder strømmede under denne
langsomme Naturrevolution ud fra Isen. Samtidig efter
lodes store Masser af Ler, Sand, Grus og Sten, som
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nu, efter at være omformede ved de
strømmende Vandfloder, danner det
dansk-skaanske Lavland. .
Bortset fra Vendsyssel, hvor Forhol
dene var af særlig Art, havde vort Land
straks efter Isens Bortsmelten i det
væsentlige samme Omfang som nu, dog
at de sydlige og vestlige Sunde vistnok
var smallere end nu og Sønderjylland
mere udstrakt i Vest. Østersøen, der
mod Øst strakte sig videre end nu,
havde væsentlig sit Afløb tværsover
Mellemsverige, hvor de store Sødrag
endnu minder om den gamle, brede
Dalsænkning.
Saalænge Isen endnu laa omtrent paa
Højde med Kristiania Fjord, som det
en Tid var Tilfældet, var vort Klima
endnu arktisk koldt. Men efterhaanden
vandrede dog de første Planter ind og
dækkede de nøgne Sand- og Grushobe,
først de rene Polarplanter, som vi nu
finder dybest nede i adskillige af vore
Tørvemoser. Landet hævede sig endnu
noget, saaledes at Bælterne og Øresund
helt lukkedes eller kun var til som
smalle Flodløb. Danmark var i den Tid
at betragte som landfast fra Sønderjyl
land til Skaane, Samsø landfast med
Jylland, Kattegatsøerne af langt større
Omfang end nu til Dags, og Bornholm
helt eller dog paa det nærmeste for
bundet med Pommern. Mod Sydvest
antages Landet at have ligget ca. 20

Harpun med Flintegge. Skaane.
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ni. højere end i vore Dage, mod Nord vistnok mindre.
Ved København ligger gammel Skovbund ca. 6 m. under
den nuværende Havflade; Stubbe af gammel Skov findes
1000 m. udenfor Odense Fjord, her ganske vist kun 1 m.
under nuv. Havflade, men Sænkningen kan jo have været,
og var ganske sikkert betydeligt større. Tørvemoser er
fundne i Havet ved Graadyb og mange andre Steder,
i Kongedybet ved København 12 m. dybt. Man har
kaldt denne Periode Fastlandstiden. Geologerne kalder
den efter en bestemt Ferskvandssnegl Ancylustiden;
Arkæologen bruger i de senere Aar for Tydeligheds Skyld
Betegnelsen Mulleruptiden, skønt dette Ord i Virkelig
heden kun omfatter et Afsnit, et af de senere, af den
hele Periode.
Det vilde føre for vidt i denne Sammenhæng at
give et Omrids af Plantevækstens Historie i disse gamle
Tidsrum. Ogsaa paa dette Omraade er der Svingnin
ger, som staar i Forbindelse med Skifte i de klimatiske
Forhold. Til Tider synes Klimaet at have været mildere,
end det senere blev, og i en saadan mild Tid indvandrede
Rødgran og Avnbøg, som atter fordreves ved en sidste
Kuldeperiode. Først derefter kom den Planteindvandring, som holdt sig, og hvis Rækkefølge i de store
Træk er den fra Moserne velbekendte, først Asp, der
efter Skovfyr, sidst Eg.
Det Tidspunkt, hvor Danmark i det hele taget
blev et Land, ligger saa forholdsvis sent, at de fleste
af de store Pattedyr fra Istiden i Mellemeuropa ikke
har levet her. Det nærmeste Sted, hvor de er fundne,
er i Omegnen af Berlin, hvor saavel Mammut og uldhaaret Næsehorn, som Kæmpehjort er fundne under
Forhold, som gør det sandsynligt, at de virkelig har
levet i den paagældende Egn. Det samme gælder Vild
hesten, Bison, Hulebjørn, Huleløve og, hvad der er let

72

HANS KJÆR:

forstaaeligt, især Rensdyret. Og der er fundet enkelte
Genstande, som tyder paa, at Mennesket færdedes her
imod Oldstenalderens Slutning, medens Isen endnu laa
over vort Land. Mammut og de øvrige fremmede,
gamle Dyrearter har næppe levet i Danmark, og vel
er der ogsaa her fundet Mammuttænder og Knogler,
paa ca. 30 Steder, men altid enkeltvis og i Gruslag,
sammen med hvilke de vel er komne fra andre Egne.
Noget lignende gælder Kæmpehjorten, der dog kun er
fundet faa Gange, samt enkelte andre. Der er hidtil
ikke fremkommet Vidnesbyrd om, at Mennesket skulde
være kommen hertil, før Isen sidste Gang trak sig til
bage.
Det er foran nævnt, at Rensdyret var den vigtig
ste Dyreart i Oldstenalderens sidste Afsnit; de beteg
nes ofte ligefrem som Rensdyrtiden. Ogsaa Danmark
har haft sin Rensdyrtid, og denne har ligget straks
efter, at Isen sidste Gang havde trukket sig bort og
en rum Tid derefter, mens Klimaet endnu var koldt.
Rensdyret er fulgt efter, da Landet blev isfrit. Dens
Knogler ligger dybest i vore Tørvemoser. Men medens
jo Mennesket i Mellemeuropa i lange Tider levede
sammen med Rensdyret, ser det ikke ud til, at han er
fulgt med fra Mellemeuropa herop. Der er hidtil ikke
fundet Sager heroppe, som kunde stamme fra Madeleinetid, og det svarer godt hertil, at Rensdyrknogler hidtil
ikke er fundne paa nogen Stenaldersboplads her i Lan
det. Snarest angives herved endda et vist ikke helt
ringe Mellemrum mellem Oldstenalderen og vor ældste
Stenalder, thi Rensdyret levede i Mellemeuropa en rum
Tid senere end Madeleinetiden. Helt udelukket er det
dog ikke, at enkelte Strejfere kan have været her sam
men med Rensdyret, henimod den Tid, da Klimafor
bedringen blev saa betydelig, at det ikke længere pas-
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sede for dette kuldeelskende Dyr, som derfor har truk
ket sig bort til andre Egne. Der er navnlig nogle faa
Gange fundet tildannede Rensdyrhorn, men de er frem
dragne enkeltvis, uden Forbindelse med andre Sager,
og ingen af dem godtgør, at Dyrene er dræbte her;
Hornene kan jo være tilførte udefra. Et af disse Styk
ker er fundet ved Udgravning af et Bassin ved Odense
Kanal, et andet er fundet løst liggende ved Vesterhavet,
ved Foden af en nedstyrtende Lerbrink i Nærheden af
Rubjerg Knude. Men der er den Vanskelighed ved
disse Redskaber, en Art Økseskafter, i hvilke der skulde
indsættes et Skærpe, at de udenfor Danmark er saa
at sige ukendte. Kun et enkelt lignende kendes, fun
det i Vesthavelland i Brandenborg, vest for Berlin. Det
laa i et Mergellag, 6 m. dybt, sammen med adskillige
Rensdyrknogler. Fremdeles er der i Brinken ved Ru
bjerg Knude ved Vesterhavet fundet et lille Flintstykke,
nærmest en svær Pilespids. Det er fremdraget under
saadanne Forhold, at der ikke synes at kunne være
Tvivl om, at det hidrører fra en meget tidlig Periode,
„senglacial Tid“; men ogsaa her gør det Opfattelsen
usikker, at tildannede Flintsager af samme Slags ikke
kendes fra Slutningen af Oldstenalderen, hvor de dog
skulde høre hjemme.
Der findes yderligere enkelte, spredt paa Overfla
den eller i Moser fundne Sager, hvis Tidsstilling er
usikker. Men der kan i hvert Fald kun være Tale om
at søge Forbilleder for dem i Madeleinetiden. At sam
menstille dem med den ældre Solutrétid, som man har
forsøgt det, er sikkert ikke hjemlet.
Det taler fremdeles imod, at der skulde kunne
findes en virkelig Bebyggelse her i Landet i Rensdyr
tiden, at ogsaa Elsdyret, Renens Efterfølger, er saa at
sige ukendt fra den Tid, da Danmark havde en mere
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udstrakt Bebyggelse. Ogsaa Elgens Optræden ligger
væsentlig forud for Menneskets Komme, i Aspeskovens
Tid. Men den boede her endnu, da Mennesket kom.
Dens Knogler findes paa de Bopladser, som man nu
har set er ældre end vore Køkkenmøddinger, først og
fremmest paa Mullerupbopladsen.
Denne nu europæisk kendte Boplads ligger i den
til Byen Mullerup hørende Del af den store Maglemose*)
i Vestsjælland, i Løve Herred, nu til Dags en halv

Mullerupbopladsen.
(Hjortetak ses i det udgravede Stykke).

Mils Vej fra Store Bælt. Men i Datiden laa den, idet
Bæltet slet ikke var til eller i hvert Fald ikke havde
Havkarakter, langt længere borte fra Havet. Den nær
meste Kyst var paa Kallundborgkanten. Det er Lærer
M. /. Mathiassen i Mullerup, som har Æren af at have
*) „Mosen har aldrig været kaldt Maglemose; det er
noget Generalstaben har fundet paa“, mener stedkendte Folk:
„Navnet bør ikke bibeholdes; den hedder Mullerup Mose“.
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sørget for, at de Sager, som i 1900 fremkom ved
Tørvegravningen, blev tagne i Bevaring og indsendte
til Nationalmuseet. Straks efter foretoges en stor Under
søgelse, ledet af daværende Assistent G. Sarauw, men
hvori adskilligt flere, ogsaa fra andre skandinaviske
Lande, har taget Del. Han skrev om Undersøgelsen en
overordentlig grundig, men ikke ganske kortfattet Af
handling, som tryktes i „Aarbøger for nordisk Oldkyndighed“ 1903, senere noget omarbejdet og optrykt paa
Tysk i „Prähistorische Zeitschrift“ 1911 og 1914 (ikke
afsluttet). Senere foretoges en Undersøgelse i Mullerupmosen af Nationalmuseet ved Inspektør C. Neergaard.
Det drejede sig om at søge Klaring paa visse Enkelt
heder. Sidst er gravet i 1915 af Terkel Mathiassen
og Lauge Koch for Kallundborg Museum. Idet kun det
første store Fund er fyldestgørende udgivet, vil det her
blive lagt til Grund for Fremstillingen, og alle Talan
givelser vedrører, naar ikke andet anføres, alene dette
Hovedfund.
Oprindelig var der paa Stedet en Sø med fladt
Vand, hvori lave Holme ragede op. Mosen er en Kær
mose, opstaaet ved, at Vandet i gammel Tid er sæn
ket, og Søen derefter groet til. Mosens Vækst har
været afbrudt en Tid. Der blev saa tørt, at der gro
ede Fyr og andre Træer. Senere blev der atter fug
tigere, Træerne gik ud, og Mosen begyndte atter at
gro. Paa den Tid, da Mennesket levede her, var Kli
maet noget koldere end nu, med mere af et Fastlands
klimas Karakter og en Sommertemperatur paa 14—15°.
Bopladslaget ved Mullerup er af en uanselig Karak
ter, langt mindre fremtrædende end mange af Køkken
møddingerne. I et tyndt Lag under Tørven, og i dens
nederste Del, over det gamle Sødynd og i dets Over
flade ligger Oldsagerne som et lidet kendeligt Lag, med
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Dyreben, Træ, Flint, Dyrehorn o. s. v. mest liggende
fladt, stundom skraat eller opret, som nu tilfældige For
hold har ført det med sig. At det er saa uanseligt, er
ogsaa Forklaringen paa, at denne og andre, siden fundne
Bopladser saa længe har ligget ukendte.

Menneskene har haft deres Bo paa 2, eller maaske paa flere lave Holme, ca. 30 m. brede (= 50 Al.),
i en Sø med ringe Vanddybde; begge de 2 kendte
Holme har vistnok været helt tørre, men der er nogen
Usikkerhed angaaende Spørgsmaalet om, af hvilken Art
Bostedet har været. Der har været tænkt paa et Træ
underlag, en Art løs Tømmerflaade. Snarere maatte
vel tænkes paa et i det mindste halvvejs fastliggende
Underlag, hvorpaa Hytterne har ligget. Selv om det
er langvejs fra at hente en Sammenligning, kan det dog
nævnes, at der for nogle Aar siden i Midtafrika blev
fundet en Række saadanne Bosteder ude i en vidtstrakt
og vanskeligt tilgængelig Sumpegn. Hytterne laa paa
et halvt flydende, halvt fast liggende Underlag af Rør,
Ris og Træværk. — Der er i Mullerup ikke fundet
Arnesteder, men vel adskillige Vidnesbyrd om Baal.
Der var en Del Grenstykker, men ingen af dem saa
svære eller saaledes nedsat i Jorden, at de kunde være
forklarlige som Rester fra en Pælebygning. Saa
danne Anlæg kendes da heller intetsteds i Verden fra
saa gammel en Tid. De bekendte Pælebygninger i
Schweitz, Norditalien, Skotland og andre Steder hid
rører fra en langt senere Tid, den yngre Stenalder eller
Bronzealderen, og der er overhovedet i Norden kun
fundet én eneste Pælebygning, ligeledes fra senere Sten
alder, ved Alvastra i Sverige, nord for Vettern. Naar
de gamle Beboere ved Mullerup overhovedet er søgte
ud til de paa mange Maader ubekvemme Søholme i
Stedet for at holde sig paa det virkelig tørre Land, har
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det vel været for at lægge Søen mellem sig og Sko
ven og derved søge Værn mod de vilde Dyr og maaske
mod andre Mennesker.
Efter Dyrelevningerne at dømme, synes de gamle
Mullerupboere at have opholdt sig paa Stedet baade
Sommer og Vinter. Mængden- af de efterladte Redska
ber og Maaltidsaffald tyder paa længere Tids Ophold.
Til Bostedet bragte de Udbyttet fra deres Jagt- og
Samlerfarter, tilberedte Føden, tildannede Redskaber og
Jagtvaaben.
Føden hentedes ganske overvejende fra Dyreriget,
de vilde Dyr, som omgav dem paa alle Sider. Vidnes
byrdet herom er de mange brudte og sønderslagne
Knogler run.dt om paa Pladsen. Fra Søen selv fik de
næppe meget, om end den sikkert har ydet en og an
den Fisk; men kun af Gedden var der fundet en Del
Knogler. En Del afgav Fugleverdenen: Spidsand, Stok
and, Knopsvane (af alle disse var der mange Ben),
Havlit, Lappedykker, Lom, Trane, Hættemaage, Hejre,
Rørdrum, Skarv, Glente og Skovskade, samt endvidere
Sortspætten; en broget Skare, hvoraf navnlig den sidst
nævnte har staaet i nært Forhold til den nærmest om
givende Natur; den foretrækker Fyrreskoven til Opholds
sted; derimod kun lige spores den aabne Mark gen
nem en enkelt Hareknogle. Væsentlig var de gamle
Mullerupboer dog henvist til Landpattedyrene, navnlig
Vildsvin og Krondyr, hvoraf der laa Knogler i Mæng
der, Elsdyr, mange, Urokse og Raadyr, mange, samt
endvidere Bjørn, Skovmaar, Grævling, Ræv og Vildkat,
Egern og Bæver. Af Elsdyret var der 26 øvre Ender
af første Finger- eller Taaled, af Urokse 13 af samme
Knogle, af Vildsvin 22 øvre Ender af Albueben, af
Krondyr 25 nedre Ender af Mellemhaands- eller Mel-
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lemfodsben*). Selv om disse Tal maa divideres for at
finde Antallet af de virkelig spiste Kroppe, bliver det
jo en ikke ganske ringe Mængde Kødmad. Fuglene
har i Forhold hertil ikke fyldt særdeles meget.
I det hele var 30 Arter af vilde Dyr repræsen
teret. De fleste af dem er de samme, som kendes fra
Køkkenmøddingtiden. Fra Køkkenmøddingtiden kendes
70 Dyrearter, hvoraf 22 var til Stede i Mullerup; 8
Dyrearter kendes fra Mullerup, men ikke fra Køkken
møddingerne (Spidsand, Knopsvane, Hættemaage, Rør
drum, Glente, Sortspætte, Skovskade samt Sumpskild
padde (et Stykke af en Skjoldplade). Forskellen beror
dog sikkert væsentlig paa, at vi ved Mullerup er inde
i Landet, men paa Kystbopladserne ved Havet; herved
bliver Manglen af 42 Arter forklarlig, og de fleste af de
andre er sjældne. Desuden kan selvfølgelig Tilfældig
heder let spille ind
Det eneste Tamdyr, hvoraf der fandtes nogen
Levning, var Hunden; der laa Knogler af flere, et Stykke
af Underkæben af en Hvalp, Tindingben og Isseben,
ligeledes af unge Dyr, Nakkeben og Trommeben af en
udvokset Hund. Der har altsaa været flere Hunde, og
det ses ofte paa de andre Dyreben, at Hundene har
gnavet dem. Saaledes er det ogsaa i den følgende
Periode. Den Tid var endnu fjern, da Agerdyrkeren
knyttede andre Husdyr til sig.
Mærkeligt nok var der Spor, om end svage og usikre,
*) Det bør ogsaa paa dette Sted nævnes, at det er Viceinspektør ved Zoologisk Museum, Herluf Winge, der har gennemgaaet hele Materialet, og paa hvis Arbejde de anførte Oplys
ninger beror. Hans enestaaende Kundskab og utrættelige Flid
med Tusinder og atter Tusinder af Dyreben, navnlig fra vor
ældre Stenalder, har været uvurderlig for Kundskaben om vor
Fortid.
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af Menneskeæderi. Der fandtes vel kun faa Menneske
ben, men de tilhørte 3 Individer, 2 voksne og 1 Barn.
Et Laarbén af en voksen syntes at vise Mærker af Snit
og Afskrabning. I hvert Fald Snittene synes kun at kunne
stamme fra Oldtiden. Usikkert er det dog, om dette
just tyder paa Menneskeæderi; det kan ogsaa forklares
paa anden Maade; men der findes baade her fra Lan
det og fra Sverige enkelte Tegn i samme Retning.
Selv under primitive Forhold foregaar sædvanlig
nogen Tilberedning af Føden. Ilden var jo kendt af
Beboerne ved Mullerup. Selv om Arnestederne ikke
kunde paavises, saalidt som Steder, hvor det med
nogenlunde Sikkerhed kunde siges, at der havde brændt
Baal, saa var der dog Vidnesbyrd nok om ildens An
vendelse, baade Brande og Trækul. Blandt de mange
Træstumper var der ingen, som bar Tegn til at have
været benyttet til Ildboring, den gamle Maade at skaffe
sig Ilden paa, ved at gnide Træ mod Træ, eller oftere
ved at dreje en kort Stok mod en Træplade. Derimod
blev der fundet Svovlkis, det haarde Mineral, som
senere hen i Sten- og Bronzealderen blev benyttet:
man slog Gnister mellem Svovlkis og Flint og opfan
gede dem i et Tønder. Der blev paa Pladsen fundet
baade Svovlkis og et Stykke Poresvamp, en Slags
Tønder, som vokser paa Træer, og som har været
brugt saaledes til nyere Tid. Det maa vistnok være
bragt ud paa Holmen, ikke vokset derude, og dets Til
stedeværelse tyder altsaa paa, at det var noget, man
havde Brug for.
Ved Madens Tilberedning har Mullerupboerne
imidlertid været temmelig vanskeligt stillede. Man har
ikke kunnet bruge den Fremgangsmaade, som ellers har
været den almindelige, at koge den i en Gryde, idet
Lerkarret endnu ikke var opfundet. Der blev paa Mul-
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lerupbopladsen — og der kan tilføjes, heller ikke paa
nogen af de andre Pladser fra samme Tid, som nu
kendes, — fundet noget Lerkarskaar, og det er ikke ret
vel tænkeligt, at de ikke skulde kunne have holdt sig
i Moselaget; sædvanlig bevares de i Moserne endog
særdeles godt. Der er ikke anden Forklaring, end at
denne simple og dog saa store Opfindelse ikke var
gjort endnu. I Køkkenmøddingtiden var Opfindelsen
gjort; da havde de mindst 2 forskellige Slags, dels en
større, spidsbundet Krukke, dels en lav, aflang, rundbundet Skaal. Mullerupboerne har været henvist til at
tilberede Kødet paa anden Maade. Sikkert har de forstaaet at gøre det paa en af de Maader, som kendes
fra andre lavtstaaende Folk, maaske ved Kogning i
Skind eller en Art Stegning mellem hede Sten, eller
paa Spid
Af Tilmad til Kødet har de ikke haft meget. Der
laa paa Pladsen en hel Del Stumper af Nøddeskaller;
370 blev bemærkede og optalte. Det er højst sand
synligt, at Nødderne er knækkede af Menneskene.
Endvidere har de til visse Tider paa Aaret kunnet skaffe
sig Bær og andre Frugter, til andre Tider Æg; enkelte
Rodknolde har vel ogsaa kunnet spises; men i en ganske
overvejende Grad har de været henviste til Kødmaden.
Intet Under da, at Marven blev en søgt Afveksling.
1 mange Maader har Livsvilkaar og Levevis været
ensartet ved Mullerup og paa Køkkenmøddingbostederne.
Men der ses dog rundt om Forskelligheder, som hen
viser Mulleruppladsen til en ældre Tid. Dette viser sig
i Dyreverdenen, Træarterne og . i de Redskaber, som
anvendtes.
Blandt Dyrene fæster Opmærksomheden sig først
ved Elsdyret. Det er allerede anført, at dette fra Køk
kenmøddingtiden er saa godt som ukendt; det kendes
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egentlig kun fra en af de ældste af disse Kystboplad
ser, Ertebølle syd for Løgstør. Naar dets Knogler ellers
ikke findes blandt de Titusinder af Dyreben, som er
undersøgt, maa det betyde, at Elsdyret da var saa at
sige uddød. Men naar den var almindelig i Mulleruptiden, tyder det ikke blot paa, at der er Forskel i Tid,
men ogsaa en ganske betydelig Forskel. Vi er her i
en langt ældre Periode. Elsdyret har engang været
udbredt over hele Landet, idet dens Knogler er fundne
rundt om i vore Moser. En Elsdyrtak, der er gennemskudt med en Pil, er fundet i Søborg Mose i Nord
sjælland; der kendes 2 Økser, tildannede af Elsdyrtak,
den ene fra en Mose ved Hillerød, den anden fra
Skaane.
Noget lignende gælder om Uroksen. Ogsaa den
har i det væsentlige været forsvundet fra Landet i
Køkkenmøddingtiden, men den har, som atter Tørve
moserne viser det, forud været meget udbredt. Den
Urokse, som 1905 blev fundet ved Vig i Ods Herred,
og som i sine Ribben endnu bar Sporene af 2 Gange
at være bleven jaget af Stenaldersmennesker, blev sik
kert jaget og sidste Gang dødelig saaret af Mennesker,
der stod Mullerupboerne nærmere end Køkkenmøddingtidens Mennesker. Dette svarer særdeles godt til, at
den i Mosen laa „mellem Bævreaspzonen og Fyrre
zonen“. Og det er i Lag af tilsvarende eller lignende
Art, at baade Elsdyr- og Urokseknogler ligger i Moserne
rundt om i Landet.
For ret at forstaa Betydningen af dette, maa det
erindres, at vore Kystbopladser, Køkkenmøddingerne,
tilhører den Tid, da Egen var blevet det ganske over
vejende Skovtræ. Det maa altsaa ventes, at ikke dette
Træ, men en af de Arter af Skovtræer, som forud dan
nede Skov hos os, skal være det overvejende i Mullerup.
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Og saaledes er det da ogsaa. Af 1035 Træprø
ver var de allerfleste, 835, af Fyr, Skovfyrren; 120 var
af Elm, 45 af Asp, 27 Birk, 6 af Tørsttræet. Skovfyr
ren var altsaa ganske dominerende. Det var en Fyrre
skov, som omgav Søen med det gamle Bosted. Den
har næppe i Beboelsestiden groet paa selve Stedet, idet
der ikke fandtes nogen Kogle. Af Eg fandtes over
hovedet intet.
Alt peger da i Retning af, at vi ved Mullerup er
paa et ganske andet Stadium, et betydeligt ældre Trin
end hvad vi hidtil forstod ved „ældre Stenalder“ her i
Landet. Men der kan ogsaa føres Bevis for, at det er
en saa meget ældre Tid, at Landets Omrids virkelig var
et andet, end det blev i Køkkenmøddingernes Tidsalder.
Noget herom kan sluttes af Forholdene i selve
Mosen. Et tydeligt Bevis giver det lille Fund fra Kø
benhavns Frihavn.
Da Frihavnsbassinerne udgravedes, traf man paa
en Tørvemose; oprindelig har det været en lille Sø
med et Vandløb, og ved denne Sø har der været en
Boplads, hvori der var ganske vist faatallige Oldsager af
lignende Art som dem fra Mullerup. Navnlig var der
en Benharpun med Flintegge som Fig. S. 70. Og Bunden
af denne Tørvemose laa 4—6 m. under Øresunds
nuværende Vandspejl. Landet maa altsaa nødvendigvis
have ligget adskilligt højere, da Stenaldersbopladsen
var befolket, end det gør nu. Da Landet sænkede sig,
eller tidligere, er den bleven forladt, og til sidst har
Havets Sand og Grus lejret sig derover.
Undersøgelser, som her ikke skal nærmere omta
les, tyder paa, at Mulleruptiden ligger temmelig sent
hen i Fastlandstiden, henimod den Periode, da Landet
begyna:? at sænke sig mod Køkkenmøddingtidens lave
Niveau.
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Saa primitiv end Menneskenes
Levevis var, havde de dog et tem
melig stort Antal Redskaber til
Raadighed, og en ikke ringe Del
af deres Virksomhed paa Bostedet
maa have bestaaet i at tildanne
dem. De er af Ben, Hjortetak,
Flint og anden Stenart. 1 alt op
toges paa den ene, første Holm
875 Redskaber; deraf var 294 af
Ben og Horn, 565 af Flint, 16 af
andre Stenarter. Bensagerne var
af 27 forskellige Slags, Flintsagerne
kun af 14. At de er tildannede
paa selve Stedet, fremgaar af, at
der optoges 3667 Stykker ikke
færdigt tildannet Raamateriale og
Affald af Ben og Horn, samt 15469
Stykker Flintaffald; 316 Stykker
Flint var Blokke, o: de Flintstyk
Albuebens-Dolk.
ker, hvoraf Flækker eller Spaaner
er afslagne; de fleste af
dem var temmelig uregel
mæssige.
Af Flintsagerne var 248
Spaaner og Smaaflækker,
for en Del vist i Virke
ligheden ogsaa Affald,
men dog anvendelige; 68
var de sædvanlige, kniv
lignende, tynde Flækker,
der kan have været brugt
ganske som de sprang
Skivespalter; set forfra og fra
fra Blokken. De allerfleSiden. Køkkenmøddingtid.

84

HANS KJÆR:

ste af de øvrige Sager er kun tildannede med en Skrabeeg; 4 kan betegnes som Pile, men af Økser var der
meget faa, kun 7 nogenlunde gode, 15 „økselignende“.
Økserne var af 2 Slags, dels en gammel, mærkelig
Form, som kendes godt fra Køkkenmøddingerne, og
som man plejer at kalde Skivespalter, dels Kerneøkser.
Skivespalteren dannes ved af Blokken at hugge en
større Skive, højst 10—12 cm. bred; de 2 Kanter
afslaas med Skraahug, hvorved man navnlig sørger for,
at det tykkeste, som ligger i Nærheden af det Sted,
hvor Slaget faldt, bliver fjernet; saaledes dannes en
smallere Nakke og en forholdsvis bred Egkant, som
ved et eller flere Slag fra Siden gøres til en virkelig
Eg; endelig afrettes Sidekanterne. Den anden Økse
kan kaldes Kerneøkse: Et Stykke Flint behandles rundt
om med Slag og Afspaltninger, til der er fremkommet
et som Økse brugeligt Redskab. Ogsaa denne kendes
i mangfoldige Eksemplarer fra Køkkenmøddingerne, og
det blev den, hvoraf de senere Økser udviklede sig.
Skivespalteren er paa sin Vis den interessanteste. Medens
den er saare almindelig paa Kystbopladserne, fandtes
ved Mullerup kun 2 endda meget ringe. Det er en kun
stig Form, som ikke er opfundet hos os. Den findes
langt ud over vore Grænser, saa fjernt som i Ægyp
ten. Maaden at danne den paa er saa mærkelig, at
det tør siges, at den er opfundet paa et enkelt Sted
og derfra ført videre ud i Verden. Den er kommen til
os syd fra, og i alt Fald efter Mulleruppladsen at
dømme var den i Fastlandstiden ikke endnu naaet at
blive almindelig kendt. Først i Køkkenmøddingtiden
fik den sit „Gennembrud“. Men der kan kun dannes
smaa Økser paa denne Maade, og den fik sjælden nogen
helt god Eg. Da derfor Kravene til Redskabets Brug
barhed blev større, gik den ud af Kurs. Man fandt den
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Mullerup.

for ringe og ikke fyldestgørende; i vor yngre Stenalder
brugtes den overhovedet ikke.
Tværpilen, den tvereggede Pileod, der dannes ved
at sønderdele en Flintflække med Skraahug, atter en
Form, som er almindelig i Køkkenmøddingtiden og som
anvendtes ogsaa senere hen, kendes ikke i Mullerup.
Der findes derimod nogle smaa, tynde Flintgenstande
af skiftende Form, næsten altid med en Rygside, en
Skarpside og en Spids. Man ken
der lignende fra den sidste, euro
pæiske Oldstenalder og plejer med
et Fællesnavn at kalde dem
„Mikroliter“, „Smaaflinter“. Med
dem er det modsat; de hører Mulleruptiden til, men er ganske af
Brug i senere Tid. Dog er de
fundne ved nogle af de midtjydske
Søer, hvor de ligger paa Over
fladen, under noget usikre For
hold. Maaske har de her i læn
gere Tid fortsat været i Brug.
Man har ikke endnu med Vished
Kerneøkse; Flint.
udfundet deres Anvendelse. Der

86

HANS KJÆR:

har været tænkt paa, at de
kunde være Pilespidser, eller at
de har været fæstede til en
Træstage og benyttede som
Fiskekroge. De ser saa fint til
dannede ud, men er i Virkeligheden vistnok ikke Vidnes
Mikroliter.
Fransk Asilien-Tid.
byrd om nogen fin Teknik i
_
'
Tilhugning af Flint,
idet den tilsyneladende fine Ryg vistnok nærdannet ved en grov Afraspning.
Det Træ, hvortil de har været
fæstet, er ikke fundet, og over
hovedet er det mærkeligt, at der
heller ikke er fundet Skafter til
Økser o. lign., skønt der dog
ellers var Træ i Bopladslaget. Man
har tænkt sig, at de har ligget
ovenpaa, da Bostedet blev forladt,
og at de derfor er flydt bort eller
forraadnede; men helt fyldest
gørende er denne Forklaring ikke.
Meget interessante er Ben- og
Hornsagerne. De spiller saa stor
en Rolle, at det er foreslaaet at
kalde Mulleruptiden Nordens Ben
alder.
De vigtigste er Benodde og
Harpuner; de findes i flere For
mer, nogle blot tilspidsede, andre
med en eller flere Takker, Tæn
der eller blot Smaahak, altid blot
i den ene Side. De er vistnok
Benod.
mest brugt paa Skaft som HarBenod.
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puner til
Jagt eller
Fiske
fangst. For
det meste
er de dan
nede af udskaarne
Stykker af
Pattedyre
nes, særlig
Hjortenes I
lange Rør
knogler ;
færre er af
Horn; Huling til Skærpe. Ribben; de
blev skrabet glatte og fik
en god Spids.
Flere Gange er der
fundet et Antal af
dem sammen; 6
laa sammen for
oven i Laget, saa
tæt ved hinanden,
at de maa have
hørt til ét Redskab;
et andet Sted laa
8, og Koch-Mathiasen fandt 7 sam
men. Det har altsaa været flergre- Harpun med Flinteg,
nede Lystere.
ornamenteret.
En særlig Form
er dannet ved, at et langt, fladt BenHornskærpe.

88

HANS KJÆR:

stykke er forsynet med en
Rende i hver Kant, og i Kan
terne fæstnedes med Harpiks
eller lign, nogle tynde, skarpe
Flintfliser. En af de bedste fra
Mullerup har fine Ornamenter
(afb. S. 87). Man var altsaa
dog naaet saa vidt, at Redska
bet ikke blot skulde være brug
bart, men ogsaa fint.
Ogsaa Økser dannedes af
Ben og Horn. Navnlig var
Krondyrtakken almindelig brugt,
snart saaledes, at selve Takken
blev afskaaret og skraat tildan
net med Eg, snart ved, at der
i Enden huledes et
Leje for et Skærpe
af Flint eller Horn (se
Benøkse.
Afb. S. 87). Ogsaa
Hjortetaksøksen var i Brug endnu i Kystbopladsernes Tid, men Afvekslingen i dens
Anvendelse var da ringere. Ved den ældre
Stenalders Afslutning var den i det væsent
lige ved at forsvinde, og fra senere Tid er
Hornøkser sjældne, selv om de findes endnu
i Metaltiden. Af Ben er en Økse dannet af
Uroksens Mellemfodsben (afb. ovenfor); sik
kert skulde den fæstes til et vinkelbøjet Skaft,
hvis korte Gren blev fæstet i Hulingen. Kun
et eneste Stykke af denne Slags laa forud i
Nationalmuseet, og det er omtrent fra samme
Egn, fundet ved Kirke-Helsinge.
En Bendolk dannedes af Elsdyrets Albue
Bennaal.
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ben, tilspidset; Ledenden dannede et Greb, som falder godt
i Haanden (se Afb. S. 83). Til Knive brugtes Vildornens
nedre Hugtand (16 ialt). Fremdeles havde de Flaaknive (?), Benprene, Fiskekroge (3 af Ben, 1 af Hjorte
tak), Naal med Øje, hvorigennem en Traad (vel en
Senetraad, som de arktiske Folk bruger den) kunde
drages; andre Genstande er fortolkede som Netknyttere
m. m., alt sammen saadanne simple Brugsgenstande,
som maa ventes hos primitive Folk. Enkelte Stykker
har simple Ornamenter. Som egentlige Smykker har
kun været anvendt Tænder (af Urokse, Elsdyr, Hund
■og Vildkat), gennemborede ved Roden for at hænges paa
en Snor.
At Mullerupbopladsen viser os et andet og ældre
Trin af Befolkningens Liv her i Landet, end Kystbo
pladserne, Køkkenmøddingerne, fremgaar vistnok tyde
ligt af mange af de Enkeltheder, som her er fremførte.
Oldsagerne, Træarterne og Dyreverdenen, navnlig den
Maade, hvorpaa Elsdyr og Urokse viser sig, peger alle
i samme Retning, og Frihavnsbopladsen ved Øresund
understreger med al Tydelighed, at Fordelingen af Land
og Vand var en ganske anden, end den blev, da Køk
kenmøddingerne dannedes.
Mullerup var den første store Boplads, som blev
kendt, men det er ikke længere den eneste.
Det kunde nu ogsaa ventes, at det vilde gaa saaledes. Der var nemlig tidligere fundet ikke saa faa af
de Genstande, som er særegne for denne gamle Tid;
man saa vel, at de ikke hørte Køkkenmøddingtiden til,
men det havde ikke været muligt ret at sætte dem paa
■den Plads, som tilkom dem. Benodde og Benharpuner,
baade de med „Modhager“ og de med Flintegge var i
et ikke helt ringe Tal, ca. 125, bievne fremdragne,
navnlig fra Moser. De hører ganske overvejende
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hjemme i det østlige Danmark, navnlig paa Sjælland,,
og der atter væsentlig i Vestsjælland, Ods Herred og
i Nordsjælland. Der synes endogsaa at kunne spores
en vis Forskel mellem Udbredelsen af ældre og yngre
Sager. De ældre findes kun paa den sjællandske Øgruppe,,
de senere breder sig mere, ogsaa til Jyllands Østkyst.

Paa Sjælland er da ogsaa de nye, samtidige Bo
pladser komne frem, navnlig en vidtstrakt i Sværdborg
Mose ved Lundby i Sydsjælland, undersøgt af National
museet 1917—18; en anden ligger uden al Tvivl i
Holmegaardens Mose ved Næstved*). Noget yngre
er en Boplads ved Skottemarke paa Lolland. Endelig
spores den gamle Tid ogsaa i Østjylland, hvor enkelte
Sager er komne frem blandt de mange Genstande fra
Kolding Fjord. Af en egen Art er en Boplads ved
Brabrand Sø, fordum en Fjord fra Kattegat, i Nærheden
af Aarhus.
Men Mulleruptiden kendes nu ogsaa udenfor Dan
mark. Den kendes baade fra Sverige og fra de sydlige
Østersølande. Harpuner med mange Tænder kendes
fra Skaane og det øvrige Sydsverige til de store Søer,
fra Landene syd for Østersøen, til den finske Bugt og
Estland, Nordfrankrig og Belgien helt til Calais, Har
puner med Flintegge fra Sydsverige med Øland, Nord
tyskland, Polen og Estland. Endog til Norge er en
Flok Nybyggere komne; en Boplads er fundet i Vestnorge. — Mullerupperioden svarer ligeledes ret nøje til
en fransk Periode, Asilien-Tiden (saaledes kaldet efter
det første større Fund, der fremkom ved Maz d’ Azit
i Sydfrankrig). Denne Periode opfattes som en Over
gangsperiode mellem Oldstenalderen og Nystenalderen.
*) Jeg skylder min Kollega, Dr. phil. Friis-Johansen, at
være bleven opmærksom paa dette Sted.
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Rensdyret, som endnu beherskede Madeleine-tiden, er
bleven afløst af Krondyret. Ben- og Hornsager, navn
lig Harpuner, der dog ikke meget ligner de danske, er
fundne i stort Tal, men som paa Mulleruppladsen er
Lerkarret ukendt.
Den hidtil ældste danske Stenalder svarer saaledes
ganske godt til en Periode, der ikke ligger saa langt
fra Oldstenalderen. Enkelte danske Oldsagsformer lig
ner stærkt dem, som brugtes i den sidste Rensdyrtid.
Dette gælder Mikroliterne og Hornøksen, ligesom ogsaa
Benøksen og Albuebensdolken allerede var i Brug i
Oldstenalderen. Mulig vil det ogsaa lykkes hos os at
finde en Stenalderstid, som er endnu ældre end Mullerup. Der findes endnu enkelte Sager, hvis Plads i
Tidsfølgen er uvis, navnlig stortande Harpuner, hvoraf
der i Nationalmuseet opbevares 25, alle fra Østdanmark.
Det er Mullerupbopladsens største Betydning for
os, at den første Gang har vist os et nyt og vistnok
ret stort Afsnit af vor ældre Stenalder, af vort Lands
Bebyggelseshistorie. Derom er der ingen Tvivl. Den
viser os en Befolkning, som i Sammenligning med
Sydens af Klirpa og Natur mere begunstigede Menne
sker synes at være bleven trykkede og forkomne af
Kampen for Tilværelsen, som for det primitive Men
neske maatte blive haard i vort barskere Land. Her
blev Forholdene først gunstigere, da Befolkningen lærte
at tage Jorden i Brug. 1 en længst forsvunden Tid
kom de første Mennesker hertil. Men til at angive
Aaremaalet savnes endnu bestemtere Holdepunkter.
Maaske ligger den 4 Aartusinder forud for vor Tidsreg
ning, maaske et Aartusinde mere. Men dernæst er det
først gennem Oplysningerne fra denne Plads lykkedes
at bringe Orden i spredte Iagttagelser, og vel har den
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ikke endnu sat vor Oldtid i Forbindelse med Oldstenalderen, men Afstanden er næppe længere stor. Det
er ikke sandsynligt, at vore første Nybyggere just slog
sig ned ved Mullerup. Det er endnu Fremtiden forbe
holdt at løfte Taagen, som hviler over den Tid, der gik
forud, om vort Land da i det hele taget forud var
befolket af andre end enkelte strejfende Fremmede. Om
Mulleruptidens Menneske var Stamfædre til Køkkenmøddingtidens vistnok langt mere talrige Befolkning, er
endnu uvist, men dog snarest sandsynligt.

Harpunspidser. Fransk Asilien-Tid.

En Del af de her meddelte Afbildninger gengives med
velvillig Tilladelse af det kgl. nord. Oldskriftselskab.

Dr. phil. FOLMER DYRLUND.
(1826—1917).

En Biografi
ved J. S. Møller.

Niels Kristian Folmer Dyrlund var født paa Kaltredgaarden, Bregninge Sogn, den 24. Maj 1826 som
Søn af Propr. Niels Dyrlund (f. 1790, d. 1830) og
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Marie Lucie Frederikke f. Taarning (f. 1800, d. 1838).
Hans fædrene Slægt bestod af Landmænd eller Kro
ejere. Hans Oldefader antog Slægtsnavnet efter Dyrlundsgaarden i Hvalsø Sogn. Da han tidlig blev for
ældreløs, blev han opdraget dels hos Morfaderen, Sogne
degn Taarning i Buttrup ved Holbæk, til hvem han
ogsaa senere følte sig særlig knyttet, dels hos andre
Slægtninge paa Mødrenes Side1). I 1839 kom han til
Roskilde Katedralskole, hvorfra han blev Student i 1844.
Allerede i sin Barndom blev han kendt med Nordens
Oldtid og Middelalder ved Læsning af Saxo og Snorre.
I Skolen udvidede han sit Kendskab dertil ved Læsning
af Rasks og Worsaaes Værker. Som Student lærte
han sig Islandsk og Svensk, blev nationalt og skan
dinavisk greben af N. M. Petersen og ved Læsning om
Peter Hiort Lorenzens og Orla Lehmanns Gerning. Men
med Universitetsstudierne gik det kun smaat; han til
bragte sin meste Tid i sin Fødeegn, hvor han som den
første af alle fordybede sig i Studiet af sin Hjemstavns
Folkemaal og gamle Skikke. Snart afbrødes dog Stu
dierne, Krigen kom, og den 22-aarige Student fandt det
som en selvfølgelig Ting, at han meldte sig som Fri
villig. Han var den Gang svagelig og laa meget af
Tiden syg; men da han i 1849 udskreves som Værne
pligtig, kom han for Alvor med. Ved Isted fik han,
som han selv har sagt, Held til at være med til et
„Kup“. Herom bør der fortælles med hans egne Ord2):
„Vi havde kastet dem ud af deres Stilling, men de
1) Efter en Nekrolog af Verner Dahlerup i „Archiv for
nordisk Filologi“ 1917 S. 175.
2) Efter en Artikel af Prof. Axel Olrik i Bladet „Hoved
staden“ d. 2l/r> 1916 i Anledning af håns 90-Aars Fødselsdag.
Herom kan ogsaa læses i: Martin Kok: Store og gode Handlin
ger gennem 100 Aar (1886) S. 275.
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standsede jo undervejs og gjorde Modstand, og saadan
havde de besat et Teglværk og skød ud baade foroven
og forneden, og vi laa ovenfor og skød paa dem. Da
vi havde ligget saadan en Tid, saa var der en af Kam
meraterne, der siger til mig (en Københavner3), Blikken
slagersvend ?, et kvikt Hoved forresten): „Tror Du ikke
snart de er møre, skal vi ikke gaa om og ta’ dem?“
Saa listede vi af; ja, vi var tre, men den ene han
standsede igen undervejs. Vi gjorde en stor Vej uden
om og vadede ad en Mose, hvor vi maatte holde Bøs
serne godt tilvejrs, at de ikke skulde blive vaade; og
saadan kom vi om bagved Teglværket. Der var en
lang Vej ud fra Værket med tætte Hegn paa begge
Sider, saadan som der er i Angel, og der tog vi Plads
for Enden af den. Det varede da ikke længe, før der
kom en Fyr i fuldt Løb gennem Vejen. „Halt!“ raabtevi, og løftede Bøsserne i Vejret, saa kastede han jo
sit Gevær, og vi førte ham ind paa Marken. Straks
efter kom to til; „halt! halt!“ raabte vi, og saa tog vi
ogsaa dem. Den næste, der kom, var en Freischåler
med stort Skæg; men da vi raabte Holdt til ham, smut
tede han gennem Hegnet og slap fra os. Og saadan
gik det en Tid lang; de dryssede ud, en, to, fire, seks
Stykker ad Gangen, og vi tog dem, naar de kom;,
nogle slap jo ud til Siden over Markerne, men det var
da en 30 Stykker, vi havde, da de siden blev talt, og
endelig rykkede vores egne frem, og de, vi havde, blev
ført bort. — Efter Felttoget kom der Ordre, at der
skulde indstilles et vist Antal af hver Afdeling til at
faa Dannebrogskorset, og at det skulde ske under en
vis Medvirkning fra Mandskabets Side. Saa var den
3) Aamann var hans Navn (efter en Artiket i „Berlingske
Tidende" for 2,/r> 1916).
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anden borte fra Afdelingen, og de kunde ikke lide ham
nær saa godt, fordi han var Københavner, og saa ud
pegede de mig; men det var jo ellers ham, der skulde
have haft det. — Naa forresten opdagede vi om Afte
nen, at der slet ikke var Skud i den enes Bøsse, og
da vi vadede over, var Krudtet i den andens blevet
vaadt; men godt gik det alligevel.“
„Saadan lyder hans Fortælling“, føjer Axel Olrik
til, „med hele den friske Barnlighed, der var over Kri
gen den Gang. Men vovet sig havde han; da han efter
Slaget spændte Tornisteren af, faldt der en Bøssekugle
ud af den, den kunde nok ligesaa nær ramt ham selv“.
I Krigen vandt han iøvrigt efter samme Slag
Underkorporalssnorene; han har selv sagt, at Soldaterne
godt kunde lide ham, da han, som født paa Landet,
ikke var bange for at tage en Spade i Haanden, „naar
vi skulde ud og sløjfe Fjendens Værker“. Han vandt
iøvrigt endnu mere: han fik sin Sundhed tilbage. Axel
Olrik meddeler, at han i Tjensten knappede „Støvlet
ter“ over Skoene — meget mod Reglementet. Og paa
dem kendte de gamle Krigskammerater ham senere:
„Naa, det var dig med Støvletterne.“
Efter Krigen boede han igen her i Holbæk Amt,
i Mormoderens „beskedne Enkesæde paa Tudse Mark“.
Han var der optagen af kulturhistoriske og sproglige
Studier, idet han dog, som han selv har sagt, „til Af
veksling vederkvægede sig“ med landligt Arbejde1). 1
Somrene 1854 og 55 gennemvandrede han de danske
Øer for at gøre sproglige Optegnelser. Endelig tog
han, 40 Aar gi., i 1866 Magisterkonferens i nordisk
Sprog og Litteratur; hans Magisterafhandling: „Sælatidsk
Lydlære“ er dog aldrig trykt, skønt den fuldt fortjener
det den Dag i Dag. Axel Olrik skriver sammesteds2),
1) Anførte Sted.
2) Anførte Sted.
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at naar „man taler med ham om boglige Arbejder, siger
han gerne: „Ja, nu skal jeg først have min Magister
grad færdig“. (Han mener færdig til Tryk, for det er
50 Aar siden, han skrev den)“.

I 1872 tog han den filosofiske Doktorgrad for en
grundig og meget fortjenstfuld ethnografisk-kulturhistorisk Afhandling: „Tatere og Natmandsfolk i Danmark“.
Længe forinden havde han dog — i 1857 — skrevet
en yderst indholdsrig og fortræffelig, ja grundlæggende
større Afhandling: „Udsigt over de danske Sprogarter“.
Om denne siger Dr. phil. Marius Kristensen4), at „selv
om senere Undersøgelser har kunnet fylde Huller i
Fremstillingen og give Rettelser til enkelte Ting, vil den
rige Fylde af egne Iagttagelser fra en Tid, da Jern
banerne, Skolerne, Garnisonstjenesten og den stærke
Omflytning endnu ikke havde udfoldet deres Virkning,
altid bevare sin Værdi“.
I nævnte Aar og mange Aar derefter vandrede
han meget rundt i Landet og opnoterede Dialektord5);
han har i det hele noteret mere end nogen anden; i
hans lange Liv blev det til en uhyre Mængde; han
læste altid med Pennen i Haanden. Han var ogsaa en
af Danmarks mest læsende Mænd, hans sproghistoriske
Viden var derfor i det hele meget betydelig.
I 1872 blev han Lærer i Dansk ved Officerskolen;
hermed vedblev han i 20 Aar til 1892; han var saaledes i dette Tidsrum Lærer for Prins Christian, vor
nuværende Konge. Axel Olrik skriver herom i samme
Artikel, at de unge Officérsaspiranter vel sagtens en
Gang har smilet ad hans Jevnhed eller hans Landmands4) Marius Kristensen: „Til Folmer Dyrlunds 90-Aarsdag“
i „Danske Studier“ 1916.
5) Jfr. min Afhandling: „En Amulet“ i denne Aarbog.
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væsen, men nu [ved hans 90-Aars Dag], mærker de,
at hans Kærlighed til alt, hvad der var dansk, er gaaet
dem i Blodet.
I 1873 blev han gift første Gang med Michelle
Georgine Christine Doss (f, 1836, d. 1874) og i 1876
anden Gang med Søsteren Michelle Vilhelmine Andrea
Doss (f. 1834, d. 1908), Døtre af Klokker, Lærer og
Translatør C. V. Doss i Helsingør, men stammende fra
Bornholm. Efter sin sidste Hustrus Død følte han sig
ene, hans bedste Glæde var, naar han mødte en af
sine gamle Krigskammerater, der jo tyndede svært ud
efterhaanden, samt hans Studier paa det kongelige Bib
liotek, hvor han var en hyppig Gæst, og hans Sommer
ferier paa „Torpegaard“.
Hvert Aar op til sin høje Alder tilbragte han nem
lig en Tid paa „Torpegaard", hvis nuværende Ejers
Fader var hans Halvbroder.
I Anledning af hans 90-Aars Fødselsdag i 1916
indeholdt de københavnske Blade Artikler om ham, og
paa Dagen mødte en Deputation op i hans Hjem i
København, ligesom Blomster og Hilsener strømmede
ind til ham fra Folk i mange Lejre. Deputationen, der
repræsenterede disse, bestod af Prof., Medlem af Viden
skabernes Selskab, Ludvig Wimmer, Prof. ved Univer
sitetet Verner Dahlerup, Chefen for Officersskolen,
Oberst Anning-Petersen og Skoleofficeren, Kaptajn
Hertel. Deputationen overbragte ham en Hædersgave,
bestaaende af en større, kontant, Sum i Guld, nedlagt
i et smukt Krystalglas, samt en Mappe, hvori fandtes
en kalligraferet Lykønskningsadresse, underskreven af
lidt over 300, deriblandt Kongen, mange Universitets
professorer, tidligere Lærerkolleger, Officerer — ogsaa
svenske Universitetsprofessorer fra Lund og Upsala. „Sel
skabet for nordisk Filologi" hædrede ham med et Festskrift.
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Han overlevede dog ikke denne Højtidsdag ret
længe, men døde 27. Februar 1917 i sit 91. Aar — til
sin Dødsdag opfyldt af Planer om ny Arbejder.

Siden Doktorafhandlingen havde han ikke samlet
sig til de større Værker, som man havde ventet af ham.
Dette skyldtes ikke manglende Flid eller Evner, snarere
en uhyre Beskedenhed, hvorom den Maade, hvorpaa
han i sin høje Alder fortalte om sit „Kup“, ogsaa er
et Vidnesbyrd.
Hans store Samlinger, hans „Bjerge af Viden“,
kom først og fremmest andre tilgode: 1 den store
„Videnskabernes Selskabs Ordbog“ skrev han et lille
Afsnit; „efter kyndiges Udtalelser er det den bedst ud
arbejdede Del af Værket, efter hans eget Sigende var
det fra „Vrag“ til „Vrøvl““ (Axel Olrik). I Virkeligheden
gik det fra: „Vaabenrust“ til „vaandelig“. Ogsaa Wimmers store Runeværk har han været med til at for
berede; Prof. Wimmer har selv sagt, at den eneste
Hjælp, han har faaet til Forstaaelse af de danske Rune
indskrifter, er kommen fra Dr. Dyrlund4).
Endelig har han bidraget meget til H. F. Feilbergs
store jyske Ordbog; Marius Kristensen siger da ogsaa
herom følgende4): „Det er betegnende for hans Tjener
sind, at han, der dog endnu selv havde Kraft til at
skrive en saadan Afhandling som „Studiei over danske
Stednavne“ (D. St. 1911), ikke saameget ønskede selv
at knytte sit Navn til noget nyt Værk som han ønskede
at opleve Slutningen af de to Ungdomsfællers Arbejde“.
Foruden ovennævnte Afhandling i „Danske Stu
dier“, en Afhandling, der beskedent fremtraadte som en
Anmeldelse af Prof. Johannes Steenstrups Bog: „Ind4) Anførte Sted.
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ledende Studier over de ældste danske Stednavnes
Betydning“, men som i Virkeligheden indeholder en rig
Fylde af originale Synspunkter, og hvor han bl. a.
gjorde et skarpsindigt Forsøg paa Tydning af Bynavns
endelsen -løse, har han i Aarenes Løb skrevet talrige
andre kortere og længere Tidsskriftsafhandlinger, ofte
i Form af Anmeldelser, saaledes baade i „Archiv for
nordisk Oldkyndighed og Historie“: „Rettelser og Op
tegnelser“, hvori der bl. a. er en længere Udredning af
Betydningen af Ordene „Snes“ og „01“, af „Andvorskov“ og „Avdebo“ (paa Tudse Næs) m. fl. i Aargangen 1885, i „Danske Studier“ foruden nævnte Afhand
ling tillige en mindre Afhandling om „Christianus-Kristen“ i Aargang 1914, i „Festskrift til H. F. Feilberg“
1911 en lille Afhandling om „Likindi: Lign, Læjn“, i
„Dania“ 1896, samt i „Arkiv for nordisk Filologi“ i
1895, 1897 og 1911. Af sidstnævnte skal navnlig An
meldelsen af Kr. Mikkelsens „Dansk Sproglære“ (1894)
indeholde en Fylde af sproghistorisk Stof, som for lange
Tider vil sikre den Læsere1).
Nævnes skal ogsaa hans allerførste Arbejde: „Om
Bygningsmaaden paa den sydslesvigske Landryg“, der
udkom selvstændigt i 1853 (trykt i Holbæk); han viser
sig her som den første, der havde rigtig Forstaaelse af
at klargøre de landlige Bygningsskikke; han omtaler f.
Eks. heri Aas- og Sulehusene, der endnu har bevaret
Oldtidens Byggemaade; han iagttog ogsaa Forskellen
mellem den nedersaksiske Byggemaade og den nationalt
danske. Disse 2 Byggemaader mødes i DannevirkeEgnen, hvor han laa som Soldat. Det lille Arbejde er
en Frugt af hans Ophold i Slesvig i Krigens Tid. En
større Række Breve fra Felten, skrevne til hans Bed
stefader, Sognedegn N. P. Taarning i Buttrup ved Hol
bæk, som ejes af Hr. Taarning, Torpegaard, indeholder
1) Anførte Sted.
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en stor Rigdom af Skildringer fra Krigen, ofte i Dag
bogs Form, samt Resultaterne af hans Undersøgelser
af Bygningsskikke, Levevis m. m. i de Egne, hvor han
var indkvarteret. De fortjener sikkert at blive trykt.
Ogsaa paa andre Omraader viste han sig at have et
nøje Kendskab til dansk Folkeliv: til Bønders Arbejde,
Gilder og Dragter; dette fremgaar af to Afhandlinger i
„Dania“ III. og IV.': „Om Praasekage og om Landsby
pigernes Tidsfordriv“. Han holdt sig heller ikke for
god til at skrive i Blade, som Menigmand læste og som
Videnskabsmænd ikke saa; til sin Død bevarede han
saaledes en Forbindelse med „Holbæk Amts Avis“, hvor
han f. Eks. anmeldte nyudkomne sproglige Værker.
Jeg mangler ganske Evnen til at bedømme hans
sprogvidenskabelige Afhandlinger, jeg skal derfor m.
H. til disse citere nogle af vore første Mænd paa dette
Omraade: Prof. Verner Dahlerup skriver saaledes 4),
at han som Kender af det danske Sprog næppe havde
nogen Overmand; især var hans Kendskab til Folkemaalene paa de danske Øer ganske enestaaende. Han
var iøvrigt grundigt inde i alle de nordiske Sprog og
Litteraturer. Sammen med S. J. Lyngby maa han næv
nes som Grundlægger af det videnskabelig Studium af
de danske Dialekter.
Og Dr. phil. Marius Kristensen, der skriver4), at
„han har været en tro Tjener af sit Fædreland og sit
Fag; og selv om hans Navn ikke staar paa Titelbladet
til store Værker, skal det ikke glemmes i dansk Sprog
videnskabs Historie“.
Og nu afdøde Prof. Axel Olrik, der skrev2), at
„Videnskabsmændene vil komme [paa hans 90-Aars
1) Verner Dahlerup: Anførte Sted S. 177 og 176.
4) Anførte Sted.
2) Anførte Sted.
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Fødselsdag] og takke for hver Sten af Viden og Kløgt,
hvormed han har brolagt deres Vej. Det vil derfor
vare længe, før de faar udnyttet alle hans Notitser;
men det vil, haaber jeg, vare meget længere, at det
danske Folk husker denne Mand ud af Rækkerne af
de „høje Sjæle“, der efter Digterens Ord „bor i det
lave her““.
Axel Olrik er med de sidste Ord inde paa det,
som vi maa skatte i den Mands Personlighed: hans
uhyre Beskedenhed, hans Uselviskhed og — først og
fremmest — hans Danskhed; thi han var mere end den
uhyre flittige Indsamler af Honning til Videnskabens
Bikube.
Til Belysning af Folmer Dyrlunds Personlighed
skal jeg endnu af Proprietær Taarnings til mig frem
satte Udtalelser herom, hvilende paa hans mangeaarige
Kendskab til Farbroderen, anføre følgende:
„Onkel Folmer, saaledes kaldtes han af Slægt og
Venner, har, saalænge jeg erindrer, tilbragt en Del af
sin Sommerferie i mit Hjem, hvor hans Komme altid
blev imødeset med Glæde, vel nok mest paa Grund af
den Hygge, der fulgte med ham, thi den meste Tid,
selv op til hans høje Alder, sad han fordybet i sine
Bøger. Men kom han til at fortælle om gamle Dage
og navnlig om Krigen 48—50 eller om hans Lærerger
ning ved Officersskolen, kom der Liv i Onkel Folmer,
og mange var de Anekdoter, han da kunde fortælle.
Han var i det hele taget et sjældent rart og yderst
beskedent Menneske. Han levede et sjældent smukt
Ægteskab med sin Hustru Vilhelmine; de supplerede
da ogsaa hinanden saa udmærket, som man sjældent
ser. Som saa mange studerende var han ikke saa lidt
distrait, og naar der var noget, han ikke kunde klare
i Øjeblikket, hørte man ham straks kalde: „Mine, Mine!“
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Og Mine kom og fandt hans Briller; de sad gerne paa
Panden, hvor han havde skubbet dem op.
Han havde en sand Skræk for al Medicin, men
han havde vistnok heller ikke været syg saa godt som
én Dag siden Krigsaarene. Hans Liv var da ogsaa
regelmæssigt og arbejdsomt, af Naturen var han glad
og tilfreds med Tilværelsen; hans staaende Omkvæd i
de senere Aar, naar der vistes ham lidt Opmærksom
hed, var altid: „Ja, jeg kan sagtens være glad, jeg
gamle Rad!““
Det forekommer mig, at vi i dette Omkvæd baade
finder Udtryk for det ægte danske, stille Lune, hvorom
saa meget hos ham vidner, for hans tilfredse Glæde
ved Livet og sine ret beskedne Kaar og endelig for det
dybest menneskelige hos ham: hans uhyre Beskedenhed.
Han bør mindes med Tak ogsaa i „Holbæk Amts
historiske Samfund“s Aarbog, dels for hans videnska
belige Indsats, der stedse havde sin Rod i det jevne
Folk, hvoraf han var oprundet, dels fordi han stedse
følte sig knyttet til disse Egne, og éndelig fordi han
var den sjældne Personlighed. Han var i Sandhed
„en af de høje Sjæle, der bor i det lave her-'.

Smaa Meddelelser
fra Kalundborg og Omegns Museum.
Af J. S. Møller, Kalundborg.
Museet har i Aarenes Løb faaet mangt og meget,
hvorom der vel ikke kan skrives store Afhandlinger,
men som dog frembyder saa stor Interesse i en eller
anden Henseende, at en kort Meddelelse herom fortje
ner at fremkomme. Jeg skal her begynde med kortelig
at berette om nogle faa Genstande, der dels alle er
indkomne til Museet i Aar* dels i en vis Henseende har
Berøringspunkter.
I. Offerfund.
Takket være Ingeniør V. Henckels store Offer
villighed er Museet i Aar kommen i Besiddelse af en
meget anselig Oldsagssamling, hvis Genstande alle er
fundne i Rørby Sogn og som har tilhørt Lærer H. P.
Erntsen, Rørby, der med Omhu har samlet dem gennem
mange Aar.
I 1890 og følgende Aar fandtes i „Rørby
Græsmark“, et gammelt Overdrev mellem Uggerløse og Rørby, tæt op til Frankerup Skel, et ret stort
Antal Oldsager, da Jorden, der fra gammel Tid henlaa
med store og smaa Sten, hist og her med smaa Mosehuller, skulde opdyrkes. I Muldlaget, der var ca. 15
cm tykt, gjordes bl. a. 3 samlede Fund; det ene bestod
* 3: i 1918.
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Fig. 1. Størrelse ca. */j-

af 4 tyknakkede Økser, der er saa almindelige og som
tilhører Stenalderens Jættestuetid (der vel nok falder i
Tiden før Aar 1500 f. Chr.); de henlaa 2 og 2 paa
hver Side af og op til en ret stor Sten; de to er ret
tarvelige, fuldt tilhuggede men uslebne Retøkser (Fig.
la) — 19 og 19,5 cm lange, det andet Par er fuldt
og godt tilhuggede, uslebne, altsaa ogsaa ufærdige, Hul
økser af nøjagtigt samme Form og Størrelse (kun er
Længden lidt forskellig: 16,8 og 18 cm) og utvivlsomt

Fig. 2. Størrelse ','3.
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af samme rødbrune Flintblok (Fig. 1 b). De to andre
Fund bestod af 2 Økser i hvert Fund, liggende 2 og 2
ved Siden af hinanden nede i Grønsværet. Det ene
Par (Fig. 2 a) er smaa helt slebne bredæggede Økser
af en graa Flint, der synes at hidrøre fra samme Flint
knold. De er nøjagtigt lige store i alle Dimensioner og
har samme Ægrunding (Længden: 10 cm). Det andet
Par (Fig. 2 b) er ret store, slebne bredæggede Økser,
den ene en Retøkse (14,5 cm lang), den anden hulsle
ben (14 cm), begge af en smuk, gullig, marmoreret
Flint, der synes at have tilhørt samme Blok; dette Par
er særlig smukke Repræsentanter for disse Økser, der
sjældent opnaar nogen betydelig Størrelse og som til
hører Stenalderens Slutningstid (ca. Aar 1400 f. Chr.).
Den Omstændighed, at de nævnte Økser har hen
ligget samlede, som her meddelt, at de er af samme
Redskabstype og at i hvert Fald 4 Økser, tilhørende to
Fund (Fig. 1 b og Fig. 2 a), er af samme Flint og
iøvrigt er ganske ens to og to, viser, at det enkelte
Fund har tilhørt samme Mand og at denne da utvivl
somt har henlagt dem der. Men i hvilket Øjemed?
Man mener1), at Formaalet med en saadan Hen
læggelse har haft et religiøst Øjemed, en Opfattelse,
der dog ikke har kunnet tiltrædes af alle3). Den har
imidlertid absolut Sandsynligheden for sig. Man maa
nu ikke tro, at Mennesket her i Danmark paa et saa
tidligt Kulturtrin har troet paa personlige Guder, saadanne Forestillinger opstod først langt, langt senere.
Det primitive Menneske, som Stenaldermennesket var,
maatte sikkert føre en ofte haard Kamp for Tilværel
sen; udrustet med svage Hjælpemidler stod han i en
Verden, der var fuld af stærke og farlige Magter, der
kan ytre sig ved usædvanlige Begivenheder; ad Erfarin
gens Vej lærte han da, at der findes hemmelighedsfulde
Kræfter, som han imidlertid ikke formaaede at adskille
1) Soph. Müller: Votivfund fra Sten- og Bronzealderen.
Archiv for nordisk Oldkyndighed og Histore 1886, S. 216 ff.
2) Samme: Vor Oldtid. 1897 S. 391 ff.
3) Henry Petersen: Hypothesen om religiøse Offer- og
Votivfund. Archiv for nordisk Oldkyndighed og Historie. 1890
S. 209 ff.
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fra det materielle Stof, hvori Kraften bor; han lærte,
at de baade kunde gavne og skade ham4). Det var da
en baade naturlig og følgerigtig Slutning, naar han, for
at opnaa et Gode for sig eller for at afværge noget
ondt, henlagde*) ofte det dyreste og bedste, han ejede
(det er ofte de smukkeste og bedste Ting, man finder
i saadanne Fund), undertiden dog kun ret tarvelige, ja
ubrugelige Redskaber (som de ufærdige Økser). Det
sidste kan maaske se paafaldende ud, men det vides,
at man i Oldtiden ved Opfyldelsen af Løfter til en Gud
ofte gjorde sig skyldig i et religiøst Bedrag, idet man
kun opfyldte Løftet tilsyneladende, ikke som det var
ment; ogsaa senere er mangt et tykt Lys, som den med
Skibbrud truede Skipper lovede til den hellige Jomfrus
Alter, blevet til et usseligt Spædelys, naar han var red
det. Menneskenaturen forandrer sig nu en Gang kun
yderst lidt selv i uhyre Tidsrum.

II. En Tordensten.
I Møller Henriksens Oldsagssamling, der hidrører
fra Rørby, Ubby og Svallerup Sogne, og som Museet,
ligeledes ved Hr. Henckels Gavmildhed, samtidig kom
i Besiddelse af som et fortrinligt Supplement til Erntsens Samling (de er opstillede i samme Montre, men
tydeligt adskilte fra hinanden), findes, foruden flere
Sjældenheder, en Genstand, der har en særlig Værdi.
Det er en meget svær, tyndnakket, helt sleben
Økse af en grov, graa Stenart; den er 27 cm lang, 10
cm bred og 8 cm tyk paa det tykkeste Parti; Vægten
er 3925 gr., Æggen er butslidt, Nakken lidt beskadiget
(se Fig. 3). Denne Økseform tilhører den yngre Sten
alders første Afsnit: Dyssetiden, Aar. ca. 3000 f. Chr.
Øksen er i og for sig ikke af nogen sjælden Form,
men Fundforholdene giver den Interesse. Den fandtes
nemlig, da en Gaard paa Svallerup Mark i 1893 skulde
nedrives, siddende i Væggen, der var lerklinet, i et
Udhus; det kan derimod ikke oplyses, om den sad i
en Yder- eller Indermur. Huset var opført i Aarene
1830—1840. Fru Henriksen fortalte mig, at Aarsagen
4) Martin P:n. Nilsson: Primitiv Religion. 1912 S, 10 ff‘
*) Mulig var Formaalet med Henlæggelsen dog ogsa^^t*
andet -- se nedenfor S. 110.
—
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tii, at den saaledes havde
været indmuret, var Troen
paa, at den kunde afværge
Lynnedslag fra Huset. Hun
fortalte ogsaa, at en Gang,
da hun havde faaet Lov til
at faa de Oldsager, som
fandtes i hendes Fødehjem,
med til sit eget Hjem, sagde
hendes Moder, at hun da
maatte lade en Økse blive
tilbage, da den jo værnede
Huset mod Lynnedslag; hun
vidste ogsaa, at man derfor
kaldte Stenøkserne for „Tor
densten“.
Efter Dr. phil Blinkenbergs-') fortrinlige Afhandling
om dette Udslag af „Over
troen“ skal her fremsættes
nogle sammenfattende Resul
Fig. 3.; Størrelse 1 P
tater af denne grundlæg
gende Undersøgelse:
Tordenstenstroen gaar ud paa, at Stenøksen fal
der ned fra Himlen i Tordenvejr, naar Lynet slaar ned;
Resultatet heraf er Ilden og Skraldet; den gaar end
videre ud paa, at en Stenøkse værner det Hus, hvori
den er, mod Lynnedslag, ja, at den ogsaa kan holde
Trolde og andre skadelige Væsener borte fra dette Hus
og dets Beboere; den kan saaledes værne det lille
udøbte Barn mod „Forbyttelse“, den kunde hjælpe til,
at man bedre kunde kærne Smør; naar det kneb her
med, var Mælken jo forhekset; ogsaa andre Dyder
kunde den have; det er da intet Under, at man omhyg
geligt gemte en saadan Sten, det kunde være paa en
Hylde, i en Skuffe, under Sengen, i Tagskægget eller
— som her — siddende indmuret i en Mur, altsaa paa
et Sted, hvor Mennesket ikke saa let kunde komme i
5) Chr. Blinkenberg: Tordenvaabenet i Kultus og Over
tro. Kbhvn. 1909.
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Berøring dermed. Hvorfor den gemtes saaledes, vil
fremgaa af det følgende.
Det er imidlertid kun paa Øerne (undtagen Lolland-Falster) og en Del af Jylland, at „Tordenstenen“
er en Stenøkse; paa Lolland-Falster og Bornholm er
det „Vættelysene“ (de kendte, trinde, „forstenede“
Belemniter) og i Vest- og Sønderjylland er det de „for
stenede“ Søpindsvin (Echiniter), der kaldes „Torden
sten“ og havde de samme Virkninger.
Til „Vættelysene“, som i Henhold til Fru Henriksens Meddelelse til mig var „Troldenes Lys“, knyttede
der sig ogsaa her paa Egnen adskillig Overtro ligesom
til de forstenede Søpindsvin, der paa Sejerø og andet
steds kaldes „Spadejesten“, men paa denne Egn kaldes
„Smørlykke“ eller „Smørsten“ (Fru Henriksens Medd.),
fordi det var godt at lægge dem i Kernen, naar man
ikke kunde kerne Smør.
Denne Tordenstenstro findes nu ikke blot her i
Landet og det øvrige Skandinavien, den findes i hele
Europa, den findes endvidere baade i Afrika (Guineakysten) og Asien (Sydindien, Tibet, Kina og Japan).
Den fandtes saavel i Oldtidens Grækenland og Old
tidens Rom som i det gamle Babylonien. Derimod
fandtes den ikke oprindeligt i Australien eller Amerika.
Overalt er Tordenstenen som Regel en Stenøkse, under
tiden dog en Belemnit, en Echinit eller andre Sten, det.
dog som Regel skal have nogen Lighed med sidst
nævnte.
Alt tyder paa, at denne Tro gaar helt tilbage til
Stenalderen, altsaa til en Tid, der ligger langt forud
for den Tid (Jernalderen, inden Aar 300), hvor Troen
paa en personlig Tordengud, Thor, optoges af Folkemythen efter lignende Forestillinger hos forasiatiske
Kulturfolk. Thor var jo, ligesom den græske Torden
gud Zeus, bevæbnet med Tordenvaabenet; begge var
de de vigtigste Guder indenfor hele Guderækken. Alle
rede i danske Stenaldergrave saavelsom i Bronzealder
grave finder vi nemlig af og til6) nedlagt et forstenet
6) Chr. Blinkenberg: Tordenvaabenet i danske Oldtids
fund. Festskrift til H. F. Feilberg 1911 S. 58 ff.
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Søpindsvin, og i Jernalderens ældre Afsnit (1.—2. Aarh.)
har et saadant været brugt som Amulet, d. v. s. det
har været baaret af et Menneske som Værn mod Lyn
nedslag og åndet ondt, ligesom et saadant er baaret af
mangen en Nutidsdansker i samme Øjemed op til vore
Dage. Og i Vikingetiden (Aar 800—1000) brugtes ofte
en Efterligning af Thors Hammer, Mjølnir, som Amulet
i Form af eri lille Sølvhammer, der bares om Halsen,
hængende i en Kæde; en saadan er bl. a. funden paa
Sejerø. Og fra tidlige Jernaldergrave syd for Kiel har
man fremdraget smaa fingerlignende Sten, der i lignende
Øjemed aabenbart har været brugt i Stedet for „Vætte
lys“, som de lignede; Vættelysenes pileformede Udse
ende har sikkert været det tilgrundliggende for Troen
paa disse, Lynet er i Oldtiden ofte afbildet som en Pil;
man kan den Dag i Dag nede i Italien finde Smaabørn,
der som Amulet bærer en Stenalderpil indfattet i Sølv.
Det er da sikkert, at Troen paa det forstenede Søpind
svin og Vættelyset som Tordenvaaben gaar tilbage til
en endog tidlig forhistorisk Tid heri Landet. Men alt
tyder ogsaa paa, at Troen paa Stenøksen som Torden
vaaben gaar tilbage til Stenalderen, og at man da har
tilbedt en saadan Økse som Fetisch, ligesom man gjorde
dette i Oldtidens Grækenland og Rom og ligesom man
gør dette i Nutidens Sydindien og paa Guineakysten.
Stedet, hvor Lynet slog ned, var dér helligt; paa dette
Sted lavede man et simpelt Alter og anbragte herpaa
en eller flere Stenøkser til hvilke man offrede og ved
hvilke den helligste Ed blev svoren.
Alt tyder endvidere paa, at Troen paa Stenøksen
som Tordenvaaben ikke er opstaaet her i Landet, men
er ført hertil ad de sædvanlige Kulturveje fra Forasien,
hvor Troen da har været levende, længe førend den
naaede hertil.
Og maaske har vi i de ovenfor omtalte „Offer
fund“ et Udslag netop af denne Dyrkelse af Stenøksen
som Tordenvaaben.
Grundlaget for Tordenstenstroen maa da være
følgende: „1 en fjern Fortid er hos Folkene i den gamle
Verden den Tanke bleven til, at Lyn og Torden frem
bringes af en Sten, der fra Himlen farer ned til Jorden.

FRA KALUNDBORG MUSEUM

111

Den har sin Oprindelse fra en simpel Tydning af Natur
fænomenet, som man iagttog: naar Lynet dræbte et
Menneske, kløvede et Træ eller borede et Hul i Jorden,
maatte det skyldes et Slag af lignende Art, som Men
nesket frembragte med sit Værktøj, kun ført med langt
større Kraft, som Lynets Virkning bar Vidne om: Tor
denstenen var et guddommeligt Væsen, farligt og skræk
keligt, Genstand baade for Tilbedelse og Frygt. Den
selv og alt, hvad der rørtes af Lynet, var Tabu“ (fordi
„de farlige Kræfter ikke har forladt den ved Nedsla
get“). „Meget tidlig, utvivlsomt allerede i Stenalderen,
knyttede denne Tro sig til tildannede Stenredskaber af
forskellig Art, mest Økser, men ogsaa Pilespidser og
Kastekugler, som kunde findes paa Jorden, uden at
nogen vidste, hvorfra de stammede, stundom vel ogsaa.
paa Steder, hvor Uvejr havde raset“. Da Tordenstenen
saaledes maatte opfattes som en mægtig Gud, ihvem
Guddomskraften fremdeles boede, „stillede man den
paa et Alter og dyrkede den med Ofre, eller man gem
mer den i al Fald paa et skjult og sikkert Sted“. „Det
Hus, man har givet den til Bolig, værner den mod
andre Lynnedslag alene ved sin blotte Nærværelse“.
Da Tordenguden er den stærkeste af alle Guder, „svær
ges den dyreste Ed ved Tordenstenen, ingen vover at
bryde dem“; og derfor „fordriver han alle Uvæsener,
som gør Mennesket Fortræd ved Trolddom og paa
anden Maade“; efter Folketroen skyldes Sygdom eller
Uheld, der ramte Mennesket eller dets Ejendom, jo
mest onde Væsener, derfor kunde Tordenstenen ogsaa
kurere for visse Sygdomme, ophæve Virkningerne af
Forheksning af Kvæget, værne det udøbte Barn mod
Forbytning af de underjordiske m. m.5)
Tordenstenstroen har da ikke blot en saa vældig
Udbredelse i Rum som fra Japan, Sydindien og Guineakysten til — Svallerup Mark og længere; den har ogsaa
i Tid en saa stor Udbredelse, at den spænder fra Asiens
og Europas Stenalder til Nutiden, alle Religioner og al
Kultur til Trods.
5) Anførte Bog S. 33 f og S. 100, hvorfra Citaterne er
tagne.
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Derfor er Svallerupstenen os et saa interessant
Vidnesbyrd om denne den maaske mest sejglive og
mest udbredte Tro, der nogensinde er opkommen i den
menneskelige Hjerne. Den viser os paa en Gang Sejglivetheden i saadanne gamle Forestillinger og Samhørig
heden mellem Folkeslag, der dog er adskilt fra hinanden
baade i Tid og Rum ved saa umaadelige Afstande.

III. En Amulet.
Fra Proprietær Taarning, Torpegaard, er som
Gave til Museet indleveret et lille Krucifix, 38 cm høj
(se Fig 4). Korset og dets
Fodstykke er grønmalet; paa
Fodstykket 3 Kvinder, hvoraf
den ene er knælende; de to
holder Hænderne i bedende
Stilling; deres Dragter er malet
væsentligst i røde og rødlige
Farver.
Dette Krucifix har tilhørt Dr.
phil. Folmer Dyrlund, hvorom
er skrevet andetsteds i denne
Aarbog. Gennem mange, mange
Aar op til sin høje Alder til
bragte han hvert Aar en Tid
paa Torpegaard, hvis nuværende
Ejers Fader var hans Halvbro
der. Naar han efter Krigen
vandrede rundt paa sine Dialektstudier, havde han altid et gam
melt Tornister paa. Dette maa
formentlig en Gang være bleven
glemt paa Torpegaard, det har
i hvert Fald været paa OaarFig. 4.

Størrelse 1/-,.

Krucifixet. For nogle Aar siden
spurgte Propr. Taarning ham, hvorfra det stammede;
Ert Amulet er en Genstand, der bæres paa Legemet som
Beskyttelsesmiddel mod Forhekselse, Sygdom og andet ondt.

FRA KALUNDBORG MUSEUM

113

han fortalte da, at det var fundet i en østrigsk Soldats
Tornister; han havde iøvrigt ganske glemt, at det fand
tes paa Gaarden, hvor det fremdeles blev liggende.
Hvorfor Dr. Dyrlund en Tid gik rundt med Krucifixet,
skal jeg ikke kunne sige, det har aabenbart haft nogen
Værdi for ham. Der vides heller intet om de nærmere
Omstændigheder ved hans Erhvervelse deraf. Jeg nærer
dog ingen Tvivl om, at naar den østrigske Soldat, der
jo sikkert har været en god Katolik, har ført det med
sig den lange Vej, liggende i Tornistret, hvor der dog
skulde være Plads til saameget andet, og som i Krigen
trofast havde baaret det, til den dræbende Kugle ramte
ham, er Aarsagen hertil den, at han har haft den Fore
stilling, at det kunde skærme ham mod Saar og Fare
i Krigen. Det har da sikkert været baaret som Amulet,
ligesom mangen en Soldat baade i samme Krig og i
Krigen 1864 som Amulet medførte et „Himmelbrev“ i
sin Lomme som Værn mod Fjendens Kugler; et „Him
melbrev“ fyldte jo ikke ret meget, det medførtes derfor
af mange Soldater baade i den danske og den fjendt
lige Hær. Et saadant Krucifix tog derimod megen Plads
op, det har formentlig heller ikke været medført af ret
mange. Iøvrigt er der ogsaa utalte Tusinder, der i
denne Krig, vi nu oplever, bærer en eller anden Amulet,
ligesom det ovenfor er meddelt, at Amuletter allerede
bares i Sten- og Bronzealderen.
Denne Amulet har vel ikke den samme Ærvær
dighedens Alder som det forstenede Søpindsvin eller de
smaa Økser, som ovenfor er omtalt, har; men derfor
har det alligevel Interesse. Og der er tillige noget
rørende i den korte Fortælling herom.

IV. En Opfordring.
„Kalundborg og Omegns Museum “s Samling af
Dragter og mindre Beklædningsgenstande samt af Pynte
stykker til Hus og Hjem er allerede meget betydelig,
saa betydelig, at den utvivlsomt udgør Museets bedste
og værdifuldeste Del. Og dog er den ikke komplet.
Af Bondedragter mangler saaledes fra Røsnæs bl. a. en
graa Sørgedragt, fra Egnen syd og øst for Byen mang
ler adskilligt. Dragter til lidt større Børn mangler gan-
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ske. Af Købstaddragter har Samlingen kun ganske faa
fra en ret sen Tid.
Jeg opfordrer derfor indstændigt Læsere heraf til
at sende mig Meddelelser om Dragter eller mindre
Beklædningsgenstande, der mulig maatte være i deres
Besiddelse, eller hvis Ejermænd, de kender. Ikke mindst
velkomne vil Dragter af ældre Købstadmoder være.
Det bør erindres, at Møl eller ubetænksomme
Mennesker i Tidens Løb vil ødelægge alt gammelt Tøj,
om det ikke opbevares under gode, sikre Forhold. Det
bør være en Æressag for alle historisk interesserede at
bidrage til, at Museet paa dette Omraade vedblivende
kan indtage en Førerstilling blandt danske Provins
museer.

Om „Kongens Møller“ og Omegn
i gamle Dage.

Laura Karoline Graves er født i Hallebyore 12. Juli 1858
af Tømrer Jakob Jensen og Maren Sofie, f. Jakobsen. Hun gik
i Askvad Skole, udskreves herfra i 13 Aars Alderen for — efter
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Faderens Ønske — at lære at spinde og sy. Efter Konfirmatio
nen kom hun ud at tjene, var saaledes 4 Aar i Klovby, indtil
hun i 20 Aars Alderen lærte at sy, fordi hendes Helbred ikke
var stærkt nok til svært Arbejde. Hun gik saa rundt som Sypige,
indtil hun i 1884 blev gift med Træskomand Søren Peter Graves
(f. Jensen). Navnet Graves er et gammelt Familienavn paa begge
Sider. De boede først i mange Aar i Svebølle, senere blev de
Mølleforpagtere i Tjørnelunde, hvor de boede i 7 Aar; de købte
da et lille Sted paa Viskinde Mark. I 1917 ansattes hun som
Opsyn paa „Kalundborg og Omegns Museum“, efter at de en
kort Tid havde været flyttet til Jerslev.
Dette er Karoline Graves’ ydre Levnedsløb hidtil, det
adskiller sig tilsyneladende ikke fra 10,000 andres. Men de Ste
der, hvor hun har levet sit Liv, har for Aarbogens Læsere Betyd
ning derved, at de betegner Omraadet for den Lokalitet, hvortil
hendes rige Forraad af Minder særlig knytter sig.
Det er en 8—10 Aar siden, at hun i „Sorø Amtstidende “s
Søndagstiliæg læste en Artikel af Thorkild Gravlund, hvori denne
fremsatte en Opfordring til at nedskrive Erindringer og samle
Folkeminder samt sende disse til „Dansk Folkemindesamling“.
Denne Artikel slog beslægtede Strenge an hos Karoline Graves,
den gav hende Mod til at komme frem med det meget, hun vidste,
og Mod til at spørge andre. Og siden da har hun nedskrevet
særdeles meget og sendt dette til „Dansk Folkemindesamling“;
inden længe vil Foreningen Danmarks Folkeminder da ogsaa
udgive disse Meddelelser i samlet Form. „Dansk Folkeminde
samling4^ første Formand, vort Lands største Folkemindeforsker,
nu afdøde Axel Olrik, har for nogle Aar siden henledt min
Opmærksomhed paa hende og i meget rosende Vendinger anbe
falet Museet her at sikre sig hendes Bistand som Opsyn.
Ogsaa vor „Aarbog“s Læsere har jo nydt godt af hendes
rige Hukommelsesforraad („Almuesliv i Hoveriets Tid“ 1912),
ligesom efterfølgende Afhandling sikkert vil læses med Interesse.
Ogsaa Dagbladenes Læsere har jævnlig kunnet glæde sig over
hendes smaa Artikler med Emner fra Fordumsdage.
Karoline Graves’ Evner som Folkemindesamler er af en
egen Art. Som andre Folkemindesamlere drives hun af en bræn
dende Kærlighed til vort Land, vore nærmeste Forfædres Menin
ger og Sædvaner. Hun støttes heri af en fortrinlig Hukommelse
og af en skarp Iagttagelsesevne. Men særegent for hende er, at
hun i Medfør af hele sin sociale Stilling har haft særlig godt
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Kendskab til Smaamandens Kaar og Tankesæt. Hun turde om
trent være den eneste af vore betydeligere Folkemindesamlere,
der stammer fra og har levet Husmandens og Landby-Smaahaandværkerens Kaar. Men dette giver da ogsaa hendes Erin
dringer en særegen Farve og en ganske særegen Betydning.
Hendes Erindringer og Indsamlinger faar endvidere en egen
Farve derved, at de næsten ganske er blottede for Meddelelser
om Sagn, Overtro o. 1.; dette interesserer hende nemlig ikke, hun
har aabenbart aldrig været „overtroisk“, hendes Fødehjem synes
i saa Henseende at have været noget af et Særsyn i de Tider.
Hun er født Rationalist.
J. S. Møller.

I Aarbogen 1912 skrev jeg et Bidrag om: „Almues
liv i Hoveriets Tid“. Størsteparten af, hvad jeg deri
skildrede, var efter mine Forældres Meddelelser, men
en Del var ogsaa samlet andensteds fra.
Jeg vil nu, som en Slags Fortsættelse af foran
nævnte Skildring, søge at fremdrage nogle Minder fra
længst forsvundne, trange Tider, saaledes som de Gang
paa Gang er fortalt i mit Barndomshjem og har sat
sig saa fast i min Hukommelse, at det er, som jeg tyde
ligt saa det hele for mig.

Min Faders Barndomshjem.
Min Fader var født 1815 i Sønderød, Rerslev Sogn;
men han var vist kun ganske lille, da hans Forældre
flyttede derfra og til Langemark, Sæby Sogn, nord for
Tissø; thi om førstnævnte By fortalte han aldrig noget.
Hans Fader hed Jens Jakobsen og var Bødker.
Hvor og naar, har jeg aldrig hørt omtale; men antage
ligt har han allerede været en midaldrende Mand, før
han blev gift. Min Fader var nemlig den ældste af
Søskendflokken og som sagt først født 1815, og hans
Fader havde allerede været Soldat før Stavnsbaandets
Løsning 1788. Han var nemlig rømt fra Godset, hvor
han hørte til, men blev nappet og maatte derfor være
Soldat i 7 Aar, hvor han mest laa ovre i Ditmarsken.
Jeg synes, der endvidere er fortalt, at da han saa kom

118

KAROLINE GRAVES:

hjem, vilde Herskabet, at han skulde have en Gaard i
Fæste; det vilde han dog ikke, og maatte derfor atter
være Soldat i 7 Aar. Dette tør jeg dog altsaa ikke
paastaa, men helt usandsynligt er det jo ikke. Han
døde allerede kort efter, at min Fader var konfirmeret.
Langemark var den Gang kun en Række Smaahuse langs Vejen, som fører fra Hallebygaard ned til
„Kongens Møller“ og Skovene deromkring. Der var
en lille Jordlod til hvert, hvor der til Nød kunde holdes
en Ko og et Faar, en Gaas og en tre, fire Høns, samt
fedes en Gris. Det vil sige, til Grisen maatte der pilles
Nælder og andet grønt samt samles Agern i de omlig
gende Skove, hvor der i de Tider var langt flere Ege
træer end nu. Rimeligvis er der saa ogsaa i dette
Øjemed samlet Aks paa Kattrupmarkerne.
Fattigt var der hos Jens Bødkers, som min Farfar
kaldtes; men endnu fattigere i de andre Nabohuse; han
var jo Haandværker og havde vel til Tider lidt bedre
Fortjeneste end dem, der gik paa Dagleje eller tærskede
til Punds. Min Fader syntes altid, at Føden var knappere hos Naboerne, og dog fortalte han ofte, at hans
Moder tidt i Smug skar en „Rundtenom“ bart Brød til
hvert af Børnene, som de stak til dem og spiste i en
eller anden Krog, for at deres Fader, der var en streng
Mand, ikke skulde se det. Hos Naboens havde min
Fader tidt set, hvorledes hvert Barn fik sin Portion
Kartofler uden andet end Salt at dyppe dem i, og denne
Portion var saa knapt tilmaalt, at ethvert nok saa lille
Gran Kartoffel blev pillet af Skrællet. I hans Hjem var
Kartofler ogsaa daglig Kost; men der fik de dog altid
nogen Meljævning til.
Jens Bødkers Hus var selvfølgeligt lavt og lerklinet som alle de andre, med en eneste Stue, et Skor
stensrum, hvis forreste Parti udgjorde baade Gang og
Køkken ud i et, hvor der tilllige i en Krog var en Pind
sat op til Hønsene at sidde paa. I den rummelige Skor
sten var Indlæg til Bagerovnen; thi bage selv gjorde
man i ethvert nok saa lille Hjem; der var ingen Bagere
paa Landet. Til Køkkenet eller „Steset“ (Stegerset),
som det den Gang kaldtes, var der ved Siden af Døren
et lille Vindue, men afgav det ikke tilstrækkelig Lys,
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lod man den øverste Halvdør staa aaben. Endvidere
var der en Lo samt et „Fæhus“ til Ko og Faar, hvor
Grisen stod, men hvor man om Vinteren havde Brænd
sel, da Grisen gerne slagtedes ved Mortensdagstider.
Om det var i Loen, Jens Bødker om Sommeren stod
og lavede sine Bødkersager, eller der var noget, der
hed Værksted, ved jeg ikke, men der var da ialt Fald
saa koldt, at han, saa snart Vinteren tog fat, maatte
flytte Høvlebænk og Værktøj ind i Stuen. Der havde
saa Mand, Kone og en fem—seks Børn, efterhaanden
som disse voksede lidt til, hver sin Beskæftigelse. Til
de fleste Tider spandt Hustruen, og Pigebørnene maatte
ogsaa tidligt lære baåde at karte og spinde og stoppe
og strikke. Tiden maatte tages meget nøje i Betragt
ning, om de ellers vilde vente at spise sig nogenlunde
mætte, og faa noget at klæde sig i. Mens Jens Bødker
tilskar Stavene, maatte Drengebørnene tilberede Træbaandene — Jernbaand brugtes vist kun til store Kar —.
Nogle flækkede disse ud, andre skrabede Barken af,
for at Sibøtter og sligt kunde skures hvide. Som Bevis
paa, hvor nøje man altid søgte at passe paa Tiden,
kan fortælles et lille Træk: Selvfølgelig kunde det aldrig
falde min Farmoder ind at sætte sig ledig hen et Øje
blik eller gaa et Ærinde uden at haandtere „Bindehosen“;
det var ligefrem en Skam for en Kvinde ikke at have
sit Strikketøj med, hvor hun end færdedes; undtagen
naar hun var paa Kirkevej, saa erstattedes Bindetøjet
af Salmebogen, som de altid gik med i Haanden med
et sammenlagt hvidt Lommetørklæde med Hulsøm om
ovenpaa. Men en Gang kom hun i Tanker om, at den
Tid, der hengik, fra hun lagde sig i Sengen om Aftenen
til hun faldt i Søvn — og det undertiden varede
noget —, egentlig blev spildt; hun tog da en Aften
Strikketøjet med i Seng; thi strikke i Mørke havde de
stor Færdighed i. 1 Førstningen gik det ogsaa flinkt
nok, men da saa Søvnen var ved at faa Overtaget, blev
Bevægelserne med Strikkepindene usikre, og da hun
vaagnede om Morgenen, var alle Pindene trukket af,
en Del af Strømpen yllet op, og en hel Del af Garnet
i Urede og viklet om Fingrene, saa det blev baade
første og sidste Gang, hun gjorde det Forsøg; men det

120

KAROLINE GRAVES:

beviser dog, hvor nøje man søgte at udnytte Tiden.
At Tiden skulde tages saa nøje ud, kom ikke alene af,
at alt, saa nær som de mandliges Halstørklæder og de
kvindeliges Huetøj, skulde forfærdiges i Hjemmene. For
saadan en Kvinde, hvis Faareflok var saa lille, selv om
der ogsaa en Gang imellem var et Lam at klippe, var
det ikke tilstrækkeligt til Strømper og Klæder, ligesom
der heller ikke kunde undværes ret stor en Plet af den
lille Jordlod til at saa Hør i. Kunde hun derfor, ved
at spinde og sy for en Gaardmandskone, erhverve sig
nogen Uld, og Tilladelse til at faa saaet et Fjerdingkar
Hørfrø paa Gaardmandens Mark, hjalp det jo meget
til, til Klæde og Linned.
„Tvist“ (Bomuldsgarn), som siden blev brugt i
stor Stil sammen med Hør- og Blaargarn til Lærred,
var ikke videre kendt den Gang. En Pige, der tjente
paa Hallebygaard og som var i Slægt med min Far
moder, omtalte en Gang, hun besøgte dem: At hun
havde hørt, man skulde kunne købe noget, der hed
„Tvist“, til Rendegarn til Lærred; men det kunde hun
da ikke forstaa; det maatte da blive noget underligt
Lærred? Ved „tvist“ eller „tvistet“ forstod man nem
lig noget, som var tvundet sammen af hvidt og kulørt
Garn, hvad man senere har kaldt spettet. — Tvist havde
min Farfader dog set paa sine Rejser, og forklarede,
at det var hvidt Garn, spundet af Bomuld.
Min Fader havde en Broder, der var nogle Aar
yngre end han. Mens han gik i „Sløjkjole“, — et Klæd
ningstykke, der var ens for Piger og Drenge til de var
en 4—5 Aar — før fik Drengene altsaa ikke Bukser —
havde han en Dag faaet en omtrent ny grøn Vadmels
kjole paa, hvor Luven altsaa ikke var slidt af. Som
Legetøj havde han faaet fat i nogle „Dunhamre“, og
da han fik Lyst til at give disse et grundigt Eftersyn,
satte han sig i en Krog og pillede dem i Stykker en
for en; men Dunene af disse satte sig saa fast i det
laadne Vadmel, saa de var hverken til at pille eller
børste af.
Engang, da min Fader endnu var en ganske lille
Purk, var han kommen ud paa Vejen for at lege med
Naboernes Børn; men her ragede han uklar med en af
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disse, saa han blev tildelt nogle Klaps. Ærgerlig over
den formentlige Uret, der var overgaaet ham, løb han
ind til sin Fader og fortalte, hvordan han var blevet
behandlet. Faderen hørte roligt paa ham; men da
Drengen var færdig, bukkede Faderen sig ned, tog en
„Svippe“ og gav ham et Par Drag over Nakken og
sagde: „Jeg skal lære dig, min Dreng, at lave det, saa
du kan være blandt andre Børn“. Det var baade første
og sidste Gang, han prøvede paa at sladre.
Min Fader sagde altid, at hans Forældre ikke var
overtroiske. Han havde derimod en gammel Mormor i
Buerup, hende vilde han gerne besøge, for som hun
kunde fortælle om Trolde og Spøgeri og „underjordisk
Tøj“. Hun boede i et lille Hus, som laa et godt Stykke
fra Gaden; men Jorden blev ikke taget saa nøje ud
den Gang. Der skulde være Plads paa „Tovten“ ved
enhver Gaard, hvor de kunde anbringe alt det Tjørn,
Elle, og hvad andet, der groede hist og her paa Mar
kerne og ved Skellene, som kørtes hjem til at hede
Bagerovn med. Og der skulde være god Plads i Byen,
langs Gaden, hvor Smaafolk kunde have deres Høns
og Gæs, Grise og Smaabørn gaaende i skøn Enighed.
Her tog de gamle Farmødre og Mormødre om Som
meren deres Rok udenfor og sad og spandt, mens de
holdt Øje med Rollingerne, Moderen var undertiden paa
Arbejde, eller paa en timelang Vandring for at flytte
og malke Koen, da Huslodderne gerne var meget langt
borte. Saa kunde de Gamle ogsaa udveksle Minder
fra den Gang, de gik til Hove, til Dans og Legestue.
Ligesom ogsaa Viser, gamle Sagn og anden Overtro
blev genopfrisket Disse Mennesker havde jo en For
tælleevne og en Hukommelse, som Nutidens Mennesker
paa Grund af alt det forskellige, som nu tager Tan
kerne fangen, i Reglen savner. Det var ellers kun lidt,
min Fader havde bevaret i Erindringen af, hvad han
der havde hørt, for naar han kom hjem med Hovedet
fuldt af den Slags og begyndte at fortælle op om det,
hed det altid: „Det er ikke andet end noget Sludder,
der er hverken Nisser eller Trolde eller noget af den
Slags“.
Noget overtroiske maa min Faders Forældre dog
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alligevel have været; thi han huskede saa tydeligt,
hvorledes en af de saa*kaldte „kloge Koner“ en Gang
var i hans Hjem for at læse over ham for „Skæver“
(vel nok engelsk Syge). Han huskede godt nok hele
Ranisen, som Konen gentagne Gange fremsagde, mens
hun strøg ham op og ned ad Ryggen; jeg husker dog
ikke det hele, men Begyndelsen kan jeg huske, den lød
saaledes: „Vor Herre sae’ te Sante Peer: dette Baaen
haaer Skæver, hva æ ded faa Skæver? Næve-Skæver
aa Tæve-Skæver, Hør-Skæver aa Dør-Skæver“ o. s. v.
Alt mens hun remsede dette op, stod hans Moder med
et Brød for at skære et Stykke deraf til Konen; men
alt, som hun læste, flyttede hans Moder Kniven læn
gere og længere ned, til sidst lagde hun hele Brødet.
Det hele var sikkert ikke for meget, saadan som hun
kunde læse.
En Hudsygdom i Hovedet paa Børn, som nu ikke
kendes, men som den Gang var ret almindelig, var
„Skurv“. — „Der skal skarp Lud til skurvede Hoveder“,
siger- et gammelt Ord. — Om nogen Slags Lud skulde
kunne hjælpe, ved jeg ikke, derimod hår jeg tidt hørt
omtale, hvorledes man lod saadanne skurvede Børn
„springe fra Beghætten“. Dette Skurv kunde Efterhaanden sætte sig som en Skorpe over hele Hovedet.
Man tog da en stærk Mandshue, smurte et Lag Beg
indvendig og satte en forsvarlig Stroppe oppe i Toppen
paa den. Under et eller andet Paaskud, f. Eks.: „at
naar han tog den Hue paa og stod op paa en Skam
mel var han ligesaa stor som Karlen“, fik man ham
saa til at tage Huen paa, trykkede den fast paa Hove
det af ham, men naar nu Stroppen var blevet hængt
op paa et Søm i Bjælken, tog man Skammelen bort
under Fødderne paa Drengen, saa han mistede Fodfæ
stet og faldt ned, mens hele Skorpen blev hængende i
Beghætten. Hvad man gjorde for at faa lægt et saadant skalperet Hoved, erindrer jeg ikke at have hørt
noget om.
De vigtigste Begivenheder, min Fader oplevede i
Barndomshjemmet, var, naar han nogle Gange om Aaret
fik Lov til at køre med til Marked, vel sagtens i Kallundborg, Slagelse og Hjembæk Kildemarked. Hvad
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der var forfærdiget gennem Vinteren, som ikke var ble
vet afsat til de omboende, fik Jens Bødker en af
Omegnens Gaardmænd til at køre til Markedet med,
for at faa det afsat der.
For at erholde Ret til at staa paa en Markeds
plads og forhandle sine Sager, udkrævedes der forinden
et Pas, som udfærdigedes paa Herredskontoret. Dette
laa den Gang i Vindehelsinge. Og den lange Vej fra
Langemark og dertil maatte min Fader gaa, da han
kun var omkring ved 8 Aar, for at hente dette Pas.
Men han vidste jo, det gjaldt Markedsturen, og hvor
meget var der ikke at høre og se for et Barn, som
ellers aldrig havde Lejlighed til nogen Adspredelse. Men
at der var noget af den Slags Gøgl, som senere hen i
Tiden førtes omkring paa Markeder, har jeg ikke hørt
omtale. En blind Mand, kaldet „blinde David“', sang
og solgte Viser, hvis Indhold gerne var om Mord, ulyk
kelig Kærlighed eller lignende. Kunde der saa blive en
2 Skilling til en Vise, en 4 eller 8 Skilling til nogle
Boller, hvoraf der dog skulde gemmes nogle hjem til
de smaa Søskende, ja, saa var han maaske gladere
end mange Børn i vore Dage for kostbart Legetøj.
En Gang, de ogsaa havde været til Marked, kom
de paa Hjemvejen til at slaa Følge med en Pottemager,
som havde været sammesteds. Da han havde faaet
solgt alle sine Krukker og Potter, fik Fader Lov til at
krybe ned i Vognen hos Pottemageren, i Høet, Lerkar
rene havde været pakket ned i, for ikke at gaa i Styk
ker. Da det var koldt, og der ikke var noget, der hed
Overtøj eller Underbukser for Børn den Gang, søgte
han ret at dække sig i det lune Hø; derved fik han fat
paa en lille Lertallerken, som var glemt, og da han,
hvor de skiltes, viste den til Pottemageren, fik han Lov
til at beholde den. Ogsaa det er et talende Bevis paa,
hvor man forstod at glæde sig over saa uendelig lidt i
de Tider, at han som en gammel Mand endnu erindrede
en saadan Ubetydelighed.
En anden næsten ligesaa stor Begivenhed var,
naar Bødkertræet om Vinteren, helst naar det var Bar
frost, skulde hentes hjem fra Skoven. Saa var der
gerne flere af de omboende Gaardmænd, der kørte.
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Der kunde jo let ske Brud paa de skrøbelige Køretøjer,
saa kunde de da hjælpe hverandre, naar de var flere i
Følge.
Der er sagt om de gamle Træakselvogne, som
smurtes med finsk Tjære, at det kneb meget med at
faa dem i Gang, naar Tjæren var frosset. Tidt maatte
man brække Vognene løse med Brækstænger. Naar
saa endelig Vognen var kommen i Gang, knirked?
Hjulene slemt i Begyndelsen. Skulde man saa tilfældigt
først op ad en Bakke, hed det, at Hjulenes Knirken
sagde:
„Vi kommer aldrig derop, vi kommer aldrig derop“.
Var Bakkens Top naaet, og Tjæren linned en
Del, gik det jo i raskere Tempo nedsat, saa syntes man
Hjulene sagde: „Slap du dog, slap du dog, slap du
dog“.
Men var Køretøjerne simple, var Vejene nok ikke
bedre. Det er nok ikke for ingenting, at Askvad-Skoven mellem Langemark og Hallebyore — og flere andre
Steder med Vad, Vaad og Vaase har faaet deres Navn.
Vejen gennem AskvacT-Skoven har sikkert i sin Tid
været slem nok; man ser jo tydeligt, at der er paafyldt
meget, for at gøre den fast og fremkommelig til alle
Tider paa Aaret.
Paa den Tid dette omhandler, har det sikkert ikke
været nær alle Landeveje, der har været indgrøftede,
thi i min Faders Fortællinger hed det ofte om denne
eller hin Vej: „at det var en rigtig „indgravet“ Vej“.
Saa jeg slutter deraf, at det har ikke nær været Til
fælde med dem alle. Var man nu i en Skov eller andet
Steds og kom til et saadant sumpet Sted, huggede man
en Del Ris af og „vaasede“ deri, lagde en Del Jord
og et Lag Græstørv ovenpaa, saa kunde man som Regel
slippe over paa den Maade; havde Frosten derimod
lagt Bro, kørte man jo mere sikkert. Var nu Hjem
kørslen af Træet med samt Affaldet deraf heldigt overstaaet, saa skulde der om Aftenen holdes Skovgilde.
Saa var Rok, Karter, Baand og Bødkerstave ryddet til
Side og Gulvet fejet saa omhyggeligt, som et saa ujævnt
Lergulv kunde blive; thi alle de forskellige Arbejder,
som dér til dagligt udførtes, kunde ikke undgaa at
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danne Huller og Ujævnheder deri. Saa blev det bestrøet
med Sand, ikke Strandsand, en saadan Luksus var ikke
for Fattigfolk, der boede saa langt fra Stranden. Nej,
men i en eller anden Grusbanke, hvor man tog Fyld
til Vejene, fandtes undertiden en Sandrevle, som ikke
var saa lidt lysere end Lergulvet, særlig naar dette var
vaadt af Regn eller Snesjap. Der var jo intet, der hed
at skifte Fodtøj, man stampede lidt af det groveste af
uden for. Resten fik Lov at sidde og tøede saa inde
i Varmen og dannede hele Vandpytter. Derfor lysnede
og tørrede det lidt, naar man lagde et godt Lag Sand
derpaa.
Naar Gaardmændene saa havde bragt Køretøjerne
hjem, kom baade Mand og Kone, og saa maatte man
tage Pladsen, som den kunde blive. Skævladet afgav
undertiden et Sæde, og Børnene krøb op omkring paa
Høvlebænken. En grov Lærredsdug dækkede mod Sæd
vane Bordet, Tranlampen var erstattet med et Lys i en
blankpudset Stage, et godt „Saltmadsfad“ med kogt
Flæsk, hvortil Sennep og Rødbeder, blev sat ind — nu
var Grisen jo slagtet, saa det var ikke saa knappe
Tider. En lille Krukke med „Ævresmør“ — det Smør,
der kærnedes om Efteraaret, naar Kvæget efter endt
Høst var sluppet løst hvilket kaldes „at slippe i Ævre“ —
og som gjaldt Husmandens Ko ligesaavel som Gaardmandens, en Ost fra Sommeren var sikkert ogsaa gemt.
Lidt „Godtøl“ var der ogsaa taget fra sidst, der bryg
gedes ; muligvis var det daglige Øl saa blevet saa meget
mere „langbenet“, for at naa det sædvanlige Kvantum.
— 01 havde man som Regel i ethvert fattigt Hjem.
Kaffe og The kendtes jo ikke og Mælk var der heller
kun sjældent noget videre af om Vinteren, saa varmede
man Grøden i 01 i Stedet —. Naar der saa endvidere
var købt en Flaske Brændevin, som ellers aldrig fand
tes i Hjemmene til Hverdag, saa kom Snakketøjet snart
i Gang, alt som Maaltidet skred frem. Et Par af disse
Gaardmænd havde ogsaa været Soldat og ligget i Dit
marsken, saa der var Minder nok at opfriske. Særligt
undrede de dem over den Rigdom, Ditmarskerne var
i Besiddelse af og saa overdaadigt, de levede. En af
dem fortalte, at da han forlod et Kvarter, han i læn-
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gere Tid havde haft, og hvor han havde hjulpet til med
forskelligt, tog Ditmarskeren en stor Pose med Penge
op af en Kiste, tog ■ i Grams ned og gav ham en Haandfuld. Ogsaa disse Kister undrede de dem over, det
var meget svære Egekister, stærkt beslaaede, ikke som
man havde dem her i bedrestillede Hjem med Jern, men
derimod med Messing. En hjertelig Latter tog de sig
endnu en Gang ved at omtale de adskillige Gange, de
havde gjort mislykkede Forsøg paa at sætte over Kana
lerne derovre ved Hjælp af Springstokke, noget, der
gik som en Leg selv for ældre og temmeligt svære
Marskbønder, og som Soldaterne jo ogsaa efterhaanden
fik Øvelse i. Ud paa Aftenen blev de mere lystige;
saa blev der sunget Viser, mer og mindre iblandet med
Tysk. Nogle tyske Gloser havde de ogsaa samlet der
ovre, de maatte ogsaa afleveres. Saa glemte de for
en Stund Hoveri og trange Kaar, og et saadant Gilde
kunde godt trække ud til langt ud paa Natten.
Jens Bødker kunde godt baade læse og skrive,
noget som hørte til Sjældenheder blandt Almuesfolk i
de Tider, og min Fader havde ogsaa lært at læse, da
han, kun 8 Aar gammel, begyndte at gaa i Skole. Der
var jo mange, som først begyndte at gaa i Skole, naar
de var en 12—13 Aar; men der var ogsaa adskillige,
som saa ikke kunde erhverve sig saa mange Kundska
ber, som der udfordredes for at kunne blive konfir
meret, saa de blev vist fra baade en og to Gange og
saaledes blev helt voksne, før de naaede at blive kon
firmeret. Sjældnere, forekommer det mig, er det om
talt, at Pigebørn er blevet vist fra; men det kom vel
af, at det særlig var Drengen, der maatte ud at tjene
meget tidligt. Undertiden var de kun en 7—8 Aar, før
de maatte ud at vogte Gæs og Lam og vedblive her
med hver Sommer; en saadan Sommer begyndte med
første April og endte med sidste November. Og naar
der saa slet ingen Undervisning kunde ydes dem i
Hjemmet, hvor for det meste hverken Fader eller Moder
kunde læse, saa forstaar man nok, at de kunde ikke
lære meget i Skolen gennem denne fire Maaneders
Vinter, særlig naar de blev saa gamle, før de begyndte
at søge den?
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Den første Dag, min Fader kom i Skole, fik han
anvist en Plads nederst i Klassen. Da de saa havde
været ude til Frikvarter, var der skrevet: „Jakob Jen
sen“ — min Faders Navn — ved en Plads meget
højere oppe, saa vidt havde han bragt det, at han
kunde stave sig til, hvad der stod, hvorfor han saa
satte sig der. Da Læreren kom, spurgte han, hvorfor
han havde sat sig der? „Jo, for mit Navn var skrevet
der!“ „Ja, naar du kunde læse det, maa du ogsaa nok
beholde Pladsen“. Læreren i denne Skole hed Borneth
og var, efter hvad jeg har forstaaet, en dygtig Lærer
efter den Tids Krav. Jeg husker en Opgave, han gav
dem at skrive og forsyne med Skilletegn paa de rette
Steder; den lød saaledes: Ti Fingre har jeg, paa hver
Haand fem, og tyve paa Hænder og Fødder. Den
Gang laa Skolen midt i Buerup By, og dens Distrikt
naaede fra Selchausdal til Strids Mølle samt Byerne
Buerup, Løjtved og Uglerup. Et Stykke længere hen i
Tiden blev Distriktet delt til 2 Skoler, en i Løgtved og
en ved Askvad Skov, og nu for faa Aar siden er det
Distrikt, som i min Faders Barndom hørte sammen til
ét, delt i tre Skoledistrikter.
En af Kattrup Marker gik helt ned mod Lange
mark, men er i de senere Aar udstykket og bebygget.
Paa denne Mark saas en Gang i min Faders Barndom
et Par Dyr, som Beboerne paa Langemark slet ikke
kendte, nemlig et Par Geder. Kvinderne, som mente,
de hørte til Faareracen, kunde ikke forstaa, om ogsaa
saadan Uld kunde lade sig spinde; men Jens Bødker,
som nok tidligere havde set Geder, forklarede, at disse
Dyr holdt man for Mælkens Skyld, ikke for Uldens.
Det var ogsaa, fordi Nydelsen af Gedemælk af Sund
hedshensyn var tilraadet et af Herskabets Folk, at de
var anskaffet. Det var ret mærkeligt, at Geden saa
ledes var bleven ukendt ialtfald paa denne Egn; thi i
„Uddrag af Cancelliets Brevbøger“ fra Midten af det
sekstende Aarhundrede klages der til Kronen over, at
Bønderne har saa mange Geder gaaende løse i Skoven,
der gør stor Skade paa de unge Træer, saa det blev
nødvendigt at forbyde dem at have Geder. Det kunde
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jo tænkes, at der saa er kommen et saadant Forbud,
saa Gederne efterhaanden var blevet helt udryddet.
Da min Fader var bleven konfirmeret, kom han
til at tjene i en Gaard, kaldet „Kildegaarden“, paa
Herslev Mark, Finderup Sogn. Ved Kilden, som Oaarden havde Navn efter, havde der, efter hvad man der
fortalte, tidligere været afholdt „Kildemarked“.
Han har ret ofte omtalt den Vinter, han var der,
som den mest langvarige af alle dem, han oplevede;
først i November begyndte det med Frost og Sne, og
saa saa man ikke bar Jord før ved Paasketid.
Efter at have været der et Aar kom han til Aagaard
ved Gørlev for at være Postdreng. Aagaard ejedes
den Gang af en Grev Moltke, hvis Efterkommere siden
har ejet Nørager og Konradineslyst. Grevinde Moltke
havde været Hofdame og var af tysk Herkomst, og
havde saaledes mange Forbindelser baade i Ind- og
Udland. Der blev derfor holdt et ridende Bud til at
hente Breve og Aviser og besørge Smaaærinder, om
det var hver Dag eller hveranden, husker jeg ikke. Hos
en Købmand i Slagelse stod der et Kammer med Seng
til hans Raadighed; thi mange Gange maatte han vente
hele Natten, før den udenlandske Post kom, da denne
selvfølgelig var afhængig af Sejlskibes Ubestemthed.
Undertiden kunde „Kugleposten“, saaledes kaldtes den
paa Grund af sin Form, ogsaa komme straks efter, at
han var gaaet til Ro. Den var let kendelig paa Lyden;
saa maatte han op og paa Hesteryggen uden Hensyn
til Vejr eller Mørke. Selvfølgelig havde han haft Tid
nok om Dagen til at tage sig en Lur, men da han var
en meget videbegærlig Dreng, tilbragte han den Tid,
han fik tilovers, paa forskellige Værksteder for at op
snuse et og andet. Da han rejste fra Hjemmet, havde
hans Fader givet ham følgende Læresætning: „Du maa
stjæle alt, hvad du kan, men du skal lade hver beholde
sit“. Det var altsaa kun Kundskaber, han paa den
Maade kunde tilvende sig; dem søgte han ogsaa alle
vegne, hvor han kunde, men der gaves kun ringe Lej
lighed i de Tider, hvor der saa godt som ingen Læs
ning fandtes tilgængelig for Almuesfolk. — Han havde
fra Dreng af Lyst til at lære Tømrerhaandværket, men
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saa ingen Udvej dertil, før han var 23 Aar; og mens
han tjente for Karl havde han faaet samlet sig noget
Værktøj og lavet sig en Høvlebænk, saa endelig naaede
han at komme i Lære et halvt Aar og ernærede saa
sig og Familien sin øvrige Levetid med dette Haandværk. —
Men det var Postdrengen vi kom fra. Tidt naar
han saa red hjemad, efter kun et Øjebliks Søvn, maatte
han binde sig fast til Hesten — hvordan har jeg ikke
ret forstaaet —, for at han ikke skulde falde af, hvis
Søvnen overvældede ham; for finde Vejen det skulde
Hesten nok besørge, da det var den samme Hest, der
brugtes til Stadighed.
Greven havde tre Børn, 2 Piger og 1 Dreng. De
havde et Æsel at more sig med; men det var tidt en
tvivlsom Fornøjelse. Undertiden, naar et af Børnene
red paa det inde paa Havens Gange, kunde det plud
seligt, sære og vrangvillige, som disse Dyr er, forandre
Kursen og styre ind i et tæt Buskads, saa Børnene
kunde faa revet baade Hovedbeklædning og andet af
Tøjet i Stykker; men naar Æslet fik den Ide, saa hjalp
hverken Pisk eller Kærtegn.
En 10—12 Aar senere kom en Søster til min
Fader til at tjene som Mejerske paa Aagaard. Da hun
allerede som Barn var flink til at spinde — og efterhaanden havde erhvervet sig mere Færdighed —, thi
man spandt jo alle Vegne, baade paa Herregaarde og
Bøndergaarde — maatte hun her spinde noget meget fint
Hørgarn, som skulde anvendes til Dækketøj. Den ene
af Komtesserne spandt saa noget tilsvarende. Men saa
fint var det, at hver af dem kun naaede at faa spun
det 4 Pund paa hele Vinteren, skønt der blev spundet
hver Søgnedagsaften, Lørdag undtagen, og sikkert en
Del af Dagen med. Den Gang var det altid Piger,
der besørgede Malkningen. Disse spandt ogsaa i al
den Tid, der kunde blive tilovers fra deres anden Ger
ning. De fik ugentligt deres visse Kvantum Blaar af
vejet. Kunde der saa ved ihærdig Flid indvindes en
Aften eller dog lidt Tid, kunde de anvende den til at
udføre deres eget Arbejde i. Næsten enhver Pige havde
„Hørsaaet“ paa sin Husbonds Mark. Denne Hør blev
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saa behandlet sammen med Husbondens, indtil den
skulde spindes; det maatte Pigerne gøre i deres Fritid.
Naar den Fritid egentlig indtraf, hvori de kunde spinde,
er jeg ikke rigtig klar over. Thi selv om de (ikke) tog
det (saa) nøje med at udnytte Søndagen, saa rørte de
dog aldrig Spinderokken. Det havde noget med Over
tro at gøre, og hvad der havde det, maatte overholdes.
Derfor antager jeg ogsaa, at det har været vigtigt for
dem at hænge i med deres Spind, for at der kunde
blive nogen Tid, hvor de kunde spinde paa deres eget,
thi allerede Lørdag Aften sattes Rokken til Side, og
andet Arbejde toges fat. Det gjaldt for kvindelige saavel som mandlige Tjenere at faa lavet saa meget som
muligt af „uldent og linnet“ til de skulde sætte Bo; thi
for mange kunde det hænde, at de ikke kunde faa ret
meget til Klæder deres øvrige Levetid. Derfor var det,
som oftest, indbefattet i Karlenes Løn, at de skulde
have et Faar „fodret og græsset“, skønt de fik Vad
mel, 2 Skjorter, „Hoser og Hosefødder“. Var saa et
Par unge Mennesker „gode Venner“ (forlovede) nogle
Aar, før de saa Udvej til at kunne gifte sig, lavede de
baade Lærred og Dynevaar i Fællesskab
Mens min Faster tjente paa Aagaard, brændte
denne, antagelig omkring ved 1840. Det var langt
sjældnere den Gang, at noget brændte; man havde jo
ikke Tændstikker, og mange af Nutidens brandfarlige
Ting fandtes heller ikke. Men det var ogsaa en fryg
telig Begivenhed, da Folk undertiden slet ikke havde
assureret og derfor paa faa Timer kunde blive bragt
til Betlerstaven. Hele den store Kvægbesætning brændte.
(Aagaard har ifølge Trap 81 Tdr. Hartkorn og et Til
liggende af 720 Tdr. Land). Greven havde vel nok
brandforsikret, men af Funktionærerne var der sikkert
ikke en eneste, der havde det. Det vakte da ogsaa en
voldsom Bestyrtelse, da Luerne ved Sengetid brød ud,
og hver fik travlt med at bjerge lidt åf sit. Derfor blev
der vel heller ikke hurtigt nok tænkt paa Kreaturerne,
hvis der havde værét Mulighed for at redde nogle af
dem. En Bondepige fra Omegnen digtede en Vise, hvori
Greven dybt beklagedes over den store Ulykke, der
havde ramt ham og hans Familie ved denne Brand, og
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han og hans Familie lovpristes for deres Godhed mod
Fattigfolk. Da denne Vise kom Greven for Øre — thi
jeg antager, at den næppe nok har været skrevet, langt
mindre trykt, men er gaaet fra Mund til Mund —, lod
Greven Forfatterinden kalde og hun fik en Gave af 50
Rdl. Mange Aar efter kom det Rygte ud, at en for
falden Person paa sit Dødsleje havde bekendt, at han
havde paasat Branden, men at han var underkøbt der
til af en anden. Rygtet kom ud iblandt Folk, fordi
Præsten, han bekendte det til, var meget tunghør; der
ved naaede det andre Øren, som det ikke var bestemt
for.
Kort efter, at min Fader var konfirmeret, døde
hans Fader, og hans Moder var nu Enke med 4—5
uforsørgede Børn, som hun ikke saa nogen Udvej til
at faa opdraget ved egen Hjælp. Hun maatte da gribe
til den, man kan godt sige eneste, Udvej, der var: at
gifte sig igen. Her var det med en Enkemand, som
ogsaa havde nogle ukonfirmerede Børn samt et lille
Fæstehus i Buerup. Min Bedstemoder paa Mødrenes
Side var tre Gange gift, men dog hver Gang med
Mennesker, som ikke tidligere havde været gifte, saa
der blev dog ikke to Hold Børn bragt sammen. Saadanne Fornuftpartier hørte ellers til det almindelige. Jeg
har hørt fortælle, hvorledes en Kone udtalte sig om sit
andet Ægteskab: „Da jeg blev gift første Gang, vilde
jeg have den, jeg vilde have, men da jeg skulde giftes
anden Gang, maatte jeg tage den, der vilde have mig“.
Der var undertiden Opkøbere af Æg, som de bar paa
Ryggen i en Kube, flettet af Halm, og som saaledes
færdedes fra Sted til Sted, der befattede sig med at
være en Slags Ægteskabs-Kommissionærer. Der er for
talt om en saadan, der havde givet en ældre, „holden“
Karl Anvisning paa en Enke, der havde „Hus og Jord“.
For denne Tjeneste skulde Æghandleren have en Td.
Rug, hvis Giftermaalet kom i Stand. Men Enken havde
nok en utaalelig og herskesyg Karakter, saa da Æg
handleren krævede Ægtemanden for sit tilgodehavende,
svarede denne: „Nej, hellere gav jeg 2 Tdr. Rug for
at blive hende kvit, end jeg giver een for at have faaet
hende“.
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Da min Fader var omkring ved en Snes Aar, blev
han meget haardt angrebet af en Sygdom; hvad det
var, ved man jo ikke, thi Læge var der ikke Tale om
at hente. I Ugevis laa han i vilde Feberfantasier. Hans
Stedfader og Naboerne skiftedes til at vaage over ham,
da han stadig foretog Flugtforsøg. Men en Aften, da
Mændene sad i god Ro og smaasnakkede, agtede de
ikke paa, at han arbejdede paa at pille den skrøbelige
Lervæg i Stykker, som dannede Sengens indre Side,
for derigennem at danne sig en Udgang. Han havde
allerede faaet pillet sig en Aabning, før de mærkede,
hvad han foretog sig. Nu maatte de saa se at faa sat
en Stopper for hans Virksomhed. Da hans Ungdom og
kraftige Natur endelig sejrede over Sygdommen, var
han blevet næsten døv, noget fortog dette sig dog;
men meget tunghør var han Resten af sit Liv.
Om hvor vanskeligt det var, naar man absolut
skulde have Lægehjælp, er der fortalt følgende fra min
Faders Ungdom: I Skovriderboligen „Edelsminde“, Øst
for Hallebyore, boede den Gang en Skovrider Nielsen,
hvis Hustru ved en vanskelig Barnefødsel nødvendigvis
skulde have Lægehjælp, men for at faa denne, maatte
man køre til Slagelse. Midt om Vinteren var det og
de i Forvejen daarlige Veje var nu næsten ufremkom
melige paa Grund af Sne. Hvor lang Tid, det tog for
Vognen at vende tilbage med Lægen, husker jeg ikke,
der er omtalt, men ved hans Ankomst var Konen død
og en lille døvstum Dreng kommen til Verden.
For en 60—70 Aar siden nedsatte der sig imid
lertid en Læge paa Langemark ved Navn Øvre, netop
paa det Sted, jeg foran har omtalt, hvor Jens Bødkers
Hus laa. Saavidt vides, var Lægens Hustru barnefødt
paa Hallebygaard, og Lægeboligen samt en mindre Jord
lod til en tre—fire Køer var hendes Arvepart fra Hjem
met, ernære sig alene af sin Praksis kunde en Lands
bylæge vist næppe den Gang, selv om denne havde et
Omfang af flere Mil. Saa langt som til Vindehelsinge
har jeg hørt omtale, at denne Læge kom i Sygebesøg.
I samme Tidsrum havde der ogsaa nedsat sig en Læge
i Tjørnelunde ved Høng; men ogsaa der var et Land
brug ved Siden af.
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Fra Langemark fører Vejen gennem Askvad Skov
ned mod de saakaldte „Kongens Møller". Straks, man
kommer gennem Skoven, er der en Strækning, som
kaldes Hallebyore, hvor der nu er omkring ved 40
mindre Landejendomme uden dog at være nogen egent
lig By. Her var i min Faders Barndom kun et Par
Huse; det ene kaldtes „Pollekildehuset", og en mindre
Banke, Vejen gaar forbi, kaldes endnu „Pollekildebanken". Jeg antager, at Hallebyore til at begynde med
har heddet Halleby-Overdrev. Omkring ved 1818 var
det, efter hvad der er fortalt, „mest Stubber og Krat“
og det har sikkert hørt til Byen Halleby, som har lig
get omtrent, hvor nu Hallebygaarden ligger; dets Jorder
er lagt ind til denne. Endnu i min Faders Barndom
var der en Gaard i Halleby, kaldet „lille Hallebygaard“,
og tre Huse, som senere er lagt ind under Hallebygaard.
At Hallebyore skulde have været Overdrev og benyttet
til Græsning, begrunder jeg paa, at der har været to
store stensatte „Vandinger“, som man ogsaa i Almue
sproget kalder „Parker“. Den ene laa lige op til Sko
ven Nord for Hallebyore, nær ned mod Engene, hvor
der endnu var en Del Krat omkring, mens jeg kan
huske; den kaldtes „Murermesterparken“; den anden
laa lidt Syd for denne, ogsaa nede i det lave; de er
begge jævnet for lang Tid siden.
De store Mosestrækninger fra Tissø helt ned til
Kongens Mølle, som nu afgiver Masser af Hø, Tørv
og Eftergræsning, var i Begyndelsen af forrige Aarhundrede saa godt som værdiløse. Maaske der nok langs
Landkanterne er gravet nogen Tørv og græsset noget
Kvæg, men kom man længere ud, bestod den af mæg
tige Tuer og derimellem „Hængedynd“. Der fandtes
mange Steder en Mængde Elle- og Vidiebuske; men
kun om Vinteren, naar Isen undertiden lagde en for
trinlig Bro, kunde man komme i Besiddelse af dette.
Engang ved stærkt Tøbrud, vistnok 1814, løftedes Hallebybro af Ismasser, som stoppede op og ikke kunde
komme igennem, og førtes i Stumper og Stykker ud i
Søen; den har sagtens heller ikke været saa solid. Om
det var samtidig med, at Broen blev fornyet, at Udlø
bet blev uddybet, ved jeg ikke; men der er sagt, at
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da det blev gjort, kunde Vandet bedre trække af Moserne,
saa de begyndte at antage en fastere Karakter. Endnu
i Mands Minde har der dog været Steder ved den
vestre Aabred, udfor Trustrup Skov, hvor Jordsmonnet
var saa blødt, at man maatte trække Høvognene ind
med lange Reb, fordi Hestene ikke kunde gaa der. En
Mand, som boede i Nærheden af Tissø før Udløbets
Uddybning, sejlede i Aaløbet ind til udfor Trustrup
Skov i en „Eje“ — fladbundet Baad — for at skære
Tækkekæppe, som man dengang anvendte ved Straatækningen; men han læssede for meget paa, saa Baaden kæntrede og han druknede.
I Begyndelsen af forrige Aarhundrede, da de engel
ske Krigsfolk laa her i Landet, boede der i Halleby en
Sadelmager ved Navn Kisling, som var Englænder af
Fødsel. En af de engelske Soldater, som ogsaa var
Sadelmager, havde stiftet Bekendtskab med Kisling og
forsøgte at blive tilbage her, da de skulde rejse hjem.
Han lagde sin Uniform ved Tissø i den Tanke, at man
skulde tro, han var druknet. Dette vilde hans foresatte
dog ikke tage for gode Varer. Der blev ledt grundigt
i de omliggende Skove og allevegne, hvor man kunde
tænke, han kunde være; han blev ogsaa efter et Par
Dages Forløb funden og maatte bøde med Livet for
sit Rømningsforsøg. Kisling havde nær faaet samme
Skæbne; hån havde laant den anden Klæder og hjulpet
ham paa anden Maade, saa ogsaa han blev eftersøgt;
men ham fandt man ikke. I tre Dage laa han tildæk
ket af Løv i en Savegrav i en af Skovene og turde
ikke komme frem; endogsaa da han hørte sin Hustru
kalde og sige, at de fremmede Krigsfolk var rejst, blev
han liggende, da han mente, at hun af Englænderne
var tvungen til at sige saaledes. Tilsidst kunde han dog
ikke udholde det længer og kom da frem; og der var
saa heller ingen Fjender mere. .Saadanne Savegrave,
som den forannævnte, havde man i de Tider omkring
i Skovene, hvor to Mand ved Haandkraft skar Kævler
ud til Planker; et Par Stykker Tømmer lagdes tværs
over Graven og paa disse laa Kævlet, en Mand stod
foroven, en forneden (i Graven); dertil brugtes en saakaldt „Langsav“; det kaldtes at skære for Fod. Der
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fandtes ingen Savværker i de Tider. Skovene omkring
Kongens Møller hørte i min Faders Barndom til forskel
lige af de omliggende Herregaarde, med Undtagelse af
den, der ligger syd for Strids Mølle; den hørte til
Gislingegaarden og kaldtes derfor „Gislingeskoven “.
Skovfogedboligen til denne Skov laa lige indenfor Skov
ledet, som fra Hallebyore fører ind i Skoven — ved
højre Side, hvor der endnu ligger et Hus; men Største
parten af Jorden, som har hørt til Skovfogedboligen, er
beplantet. I den søndre Side af denne Skov fandtes
en mægtig Bøg, delt i St- mer, som atter højt oppe
var sammenvoksede; den Slags søgte man jo ogsaa
som et Middel mod „Skæver“. Et gammelt Gærde ses
endnu, hvor Gislinge- og Hejrebjerg Skove har stødt
sammen, et lille Stykke vest for en Stendysse, der lig
ger op til Skovvejen. Paa dette Tidspunkt havde Sæbygaard, som har sin M osestrækning længst om mod
Kongens Møller, Mosevej gennem disse to Skove. Stedet,
hvor Indkørselen til Mosen var, kaldes endnu „Hundevaasen“. Gislingeskoven er for lang Tid siden solgt
til Selchausdal, som Hejrebjerg ogsaa tilhører, saa nu
er der kun én Skovfoged.
Om Kattrup er det fortalt af enkelte Gamle, at
dens Jorder skulde have tilhørt en Bondeby, kaldet
„Kuserup“, som skulde have ligget øst for Gaarden,
hvor der endnu den Gang skulde findes noget Krat,
som kaldtes „Kuserup Haver"1, i dette fandtes endnu
Rester af Frugttræer. Et Rim derom er der endnu
enkelte, der husker; det lød saaledes: „Kattrup, det
røde, lagde Kuserup By øde“.

„Kongens Møller“.
De fem Vandmøller, som under ét benævnedes
med dette Navn, var paa dette Tidspunkt kendt vide
omkring, og der var en Trafik der, som der knapt var
til nogen Købstadmølle. Sagen var, at de havde et
Opland paa mange Miles Omkreds. Jeg har talt med
en meget gammel Kone barnefødt paa Rersø. Hun
huskede saa godt, at hendes Fader kørte til Kongens
Møller. Det tog et Par Dage, for der holdt tidt saa
mange Vogne, at der ikke var Tale om at faa malet
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den første halve Dags Tid. Saa maatte saadanne Folk
„langvejs fra“ overnatte i Møllestuen, liggende paa en
af Bænkene, indsvøbt i et Par Dækkener. I en Mad
tene bragte de selv Mad med, og en god Drik 01 stod
der altid paa Bordet, hvor enhver Møllegæst kunde
forsyne sig. Jeg har ogsaa talt med Folk helt nede fra
Ringstedegnen, som vidste, at de Gamle i enkelte Til
fælde havde søgt Kongens Møller, som f. Eks. for at
faa formalet Mel og Gryn, da man mente, der gik mere
til Svind paa Vindmøllerne; da Høsten paa Grund af
mangelfuld Behandling af Jorden og for daarlig Gød
ning (Kvægets Foder bestod jo kun af Hø og Halm)
gjaldt det altid om at faa Bygget til at slaa til til Mel
og Gryn — af sidstnævnte brugtes jo Masser — og at
faa Rugen til at slaa til til Brød. Næsten alle Vind
møllerne i Omegnen er ogsaa bygget siden Nærings
friheden i Midten af forrige Aarhundrede blev givet;
før den Tid skulde man nok have Privilegium for at
bygge en Mølle ligesom til Krohold. Mærkeligt nok
laa disse fem Møller, skønt der kun er kort Afstand
mellem dem, dog i hver sit Sogn. En af de ældste
Vindmøller i Omegnen er sikkert Tjørnelunde ved Høng;
den nuværende er bygget omkring ved 1800. Før den
Tid var der en Stubmølle syd for Kragerupgaard paa
en Høj, som vist endnu bærer Møllernavnet. Der siges,
at den blæste om, og saa blev Møllen flyttet til sin
nuværende Plads.
Rangle Mølle.
Denne ligger længst Øst paa ved Aamose Aa og
i Holmstrup Sogn; den er endnu i Drift. Den var i
adskillige Aar i Familien Splittofts Eje. En af disse
Ejere byggede den nuværende Hovedbygning og om
gikkes ogsaa med Tanken om at bygge en Vindmølle
paa Banken Øst for Møllen. Til Tider var der ikke
tilstrækkelig Vandkraft, og den daværende Møllebygning
var ogsaa meget gammel, saa skulde den paatænkte
Vindmølle træde hjælpende til. Men Splittoft døde i en
temmelig ung Alder, og denne Plan kom aldrig senere
til Udførelse. Endvidere lod han bygge en temmelig
stor Bygning, hvori der baade indrettedes Farveri og
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en lille Købmandshandel, samt, modsat denne, en Byg
ning til Bageri. Alle disse Foretagender, som hver for
sig var udlejet, var de første af den Slags i en vid
Omkreds. Skønt der ingen Bagerier var paa Landet i
lang Omkreds, gik det i mange Aar smaat nok med
dette. Hjemmebagningen brugtes endnu de fleste Ste
der, og Forbruget af Hvede og Sigtebrød var meget
ringe. Antagelig oprettedes disse Erhverv for en 60—70
Aar siden, da Bondestandens Kaar paa Grund af Hove
riets Ophævelse og bedre Priser paa Produkter samt
mere frie Forhold i det hele havde bedret sig betydeligt.
Men da de hjemmelavede Klæder endnu brugtes, og da
Farveriet var kommen i Hænderne paa en energisk og
dygtig Mand, dreves her i mange Aar en rig Virksom
hed. Der var nok, der skulde farves, trykkes, kradses,
„ovérskæres“, presses, og hvad alle de forskellige
Behandlinger hed, som her udførtes. I hvert et Bonde
hjem blev Udstyret til Børnene forfærdiget i Hjemmene,
paabegyndtes allerede i Børnenes „smaa Aar“ og „lag
des saa hen“ til de skulde sætte Bo. Hvilke Masser af
Garn var det saa ikke, som skulde farves til disse
store Stykker Dynevaar, Vadmel og Hvergarn. Men
ikke alene det; jeg har set en Pige, kommen fra et
saadant velforsynet Hjem, have en Snes Par nye,
hjemmestrikkede Strømper, som ogsaa havde været
„lagt hen“, efterhaanden som de blev forfærdiget. Man
lagde Vind paa at have „dobbelt paa dobbelt“ af alt.
Tillige lod Farveren aarligt væve baade Vadmel og
andre Sager, som solgtes, og da der ikke i Lands
byerne fandtes Manufakturhandlere, fandt det god Afsæt
ning. Farveriet er for adskillige Aar siden ophævet, da
Hjemmeproduktionen af Tøjvarer ophørte. Ved Mølle
værket dreves tillige et Stampeværk, men det var af
langt ældre Oprindelse end Farveriet. Fra min Faders
Barndom er det fortalt, at Folk langvejs fra medbragte
deres Vadmel for at faa det stampet. En Del sled man
hvidt, men det, der skulde anvendes til Stadsbrug,
maatte saa „købstadfarves“, som det kaldtes, — et Bevis
paa, at der den Gang ingen Farverier var paa Landet.
Vadmelet — som er vævet af hel Uld — lagdes, naar
det skulde, stampes, i et stort Trug, hvorigennem Van-
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det lededes, og bearbejdedes med store Trækøller; man
anvendte ogsaa en Art Blaaler dertil. Denne Proces
gennemgik det for at blive blødere, tykkere og tættere.
Man regnede ogsaa altid med, at Tøjet derved trak sig
saa meget sammen, at det blev et Par Tommer smallere,
end det var før Stampningen. Vadmel blev altid vævet
meget smalt, det maalte ikke ret meget over en Alen,
naar det var færdigt. Om det var for Stampeværkets
Skyld, maaske det ikke saa godt kunde behandles, naar
det var bredere, ved jeg ikke, thi Hvergarn f. Eks.
kunde have en Bredde af indtil l3/4 Alen. Ifølge „Hol
bæk Amts topografiske Beskrivelse“ 1832, hørte der
kun en Gaards Jord til Rangle Mølle, men siden er der
endnu lagt 2 Bøndergaarde til, og efter at Mølleejen
dommen omkring ved 1884 af Emil Splittoft — Søn af
forannævnte Splittoft — solgtes til Dragsholm, er der
bygget en særskilt Avlsgaard, ligesom selve Møllen er
ombygget og der er indlagt Turbine, der ikke kræver
fuldt saa megen Vandkraft. Tidligere var det alminde
lige Vandhjul med Overfaldsvand — Strømmen faldt
ud over Vandhjulene —.
Tyske Møllen.
Hvor Vejen fra Rangle Mølle vest paa fører forbi
Delhoved og Regstrup Skove, ligger nogle Huse, der
gaar under Navnet „Knappensøle“. Sikkert har Stræk
ningen ogsaa, som Navnet antyder, i gamle Dage været
sølet nok. Før Udløbet i Hallebyaaen blev uddybet,
har Vandet sandsynligvis staaet langt højere i disse
Møllesøer og Aaløb omkring Kongens Møller, end nu
om Dage. Et af disse Huse, som ligger ved Hjørnet
af Regstrup Skov, bærer Navnet „Krudthuset“, og i
Folkemunde hedder det, at der har ligget et „Krudttaarn“ ved den anden Side af Vejen ned mod Aaen;
ialtfald er der tidt pløjet Murstensbrokker op paa dette
Sted.
Tyske Møllen er nedlagt for nogle Aar siden, det
var egentlig kun den, der hed „Kongens Mølle *. Fra
Slægt til Slægt er det fortalt, at den bar dette Navn,
fordi den i Krigstider var brugt til at formale Brødrug
til Soldaterne. I en gammel Vindfløj, der har siddet
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paa Møllebygningen, var, foruden Aarstallet, vistnok
1643, tillige en Krone, hvad der jo nok kunde tyde
paa, at den har tilhørt Staten eller, som det i gamle
Skrifter benævnes, ,,Kronen“. Denne Mølle hørte til
Aunsø Sogn, og Gryde Mølle, som ligger syd for denne,
hører til Bjergsted. Beboerne af denne skal altsaa
passere gennem et Stykke af Aunsø Sogn for at komme
til Bjergsted. I Tyske Møllen har ogsaa i gamle Dage
været Stampeværk, som dog laa et lille Stykke fra
Møllen og havde et særligt „Stibord“, som Vandet
lededes igennem. Denne Mølle fik sin Malestrøm fra
Skarritsø, og det hørte til det meget sjældne, at der
her kunde blive „Vandtrang“; der er dog fortalt, at i
Aarene 1857—58—59, tre ualmindeligt tørre Somre,
kneb det ogsaa her. Man skulde jo ellers mene, det
var en rig Kilde at øse af, men Vandet kunde kun faas
til en vis Grad, da der ikke var Fald nok. Ogsaa her
var der Overfaldsvand.
Langt tilbage brugtes en Art Møllestene, som kald
tes „Skaannerter“; hvor de skrev sig fra og hvad deres
egentlige Benævnelse var, ved jeg ikke; dette er som
de benævntes i Almuessproget. De var meget lysere
og meget haardere end de „rinske Stene“, som, da de
kom i Brug, ganske fortrængte førstnævnte, skønt disse
sikkert var i Besiddelse af langt større Maleevne. Men
Sagen var, at man med de Billejern, man havde i de
Tider, som kun bestod af Jern med paalagt Staal, ikke
var i Stand til at bille disse, som de skulde. Man har
derfor ogsaa set den Slags Stene, skønt de ikke var
nær udslidte, være nedlagte som Bro, f. Eks. ved Mølle
døre, hvor der var megen Færdsel. Tyske Møllen har
ogsaa en Tid været ejet af en af Slægten Splittoft,
hvis Enke blev anden Gang gift med en Mand ved
Navn Olsen, og Møllen blev saa af dennes Slægt solgt
til Algistrup.
Gryde Mølle.
Som foran nævnt ligger Gryde Mølle syd for
Tyske Møllen, kun cirka 10 Minutters Gang fra denne,
og hører altsaa til Bjergsted Sogn. Den har gennem
tre Slægtled været ejet af en Familie Møller. Da den
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sidste af disse, ved Navn Kristian Møller, var i Besid
delse af den, brændte saa godt som hele Mølleejendommen 1857 ved Selvantændelse fra en Skalkværns
tap. Da Ejendommen kun var lavt assureret, og da
der tilmed lige var opført et nyt Stuehus, som ikke var
omassureret, efter at det var blevet fuldt færdigt, led
Ejeren et stort Tab. Og da tilmed de forannævnte tre
tørre Aar indtraf samtidig, saa Fortjenesten ved For
malingen, efter at Møllen var blevet genopført, blev
betydeligt forringet, lykkedes det ham aldrig rigtigt at
komme paa Fode igen. I de Tider var det ikke let at
faa Laan, efter Sigende fik han hos en Privatmand et
Laan af 1800 Rigsdaler til Hjælp til Opførelse af Mølle
ejendommen. Dette var dog en stor Sum i de Tider,
og da den blev opsagt nogle Aar efter paa Grund af
Kreditorens Død, saa Hr. Møller sig derfor nødsaget
til at sælge Møllen. Den solgtes til Algistrup for 21,000
Rdl. Omtrent samtidig solgtes ogsaa 10 Tdr. Land
samt et Overdrev til Ostermann, Kalundborg, for 9000
Rigsdaler. Det var allerede Tanken den Gang at ud
nytte de uhyre Stenmasser, som var sammenhobede
paa dette Overdrev. Det kom dog ikke denne Gang
til Udførelse, og det forannævnte solgtes senere til
Lerchenborg. Først omkring ved 1885 blev der for
Alvor taget fat paa at udnytte de store Stensamlinger,
hvoraf en Del hørte til Aunsøgaard, medens en anden
Del, som nævnt, hørte til Gryde Mølle, og da Øresø
Mølle solgtes til Lerchenborg, blev et stort Overdrev,
som havde tilhørt denne Mølle, ogsaa udnyttet. Det
var jo nu blevet samlet paa een Haand, da Aunsøgaard
hører under Lerchenborg. Det var jo ikke alene de
Sten, der oprindeligt havde ligget paa disse Overdrev,
der fandtes. Der var udført store Arbejder og slæbt
en utrolig Mængde Sten fra de omliggende Marker hen
paa disse Overdrev, for at Markerne kunde blive til
Pløjeland. Som Bevis paa, hvilken Rigdom her var
paa Sten, kan anføres, at i adskillige Aar arbejdede
her 3 Skærvemaskiner ad Gangen, som gennemsnitlig
slog 6 Favne Sten hver daglig. Til Tider gik der sær
skilte Jernbanetog, hver Dag udelukkende med Skærver*).
Mange Sten og Skærver herfra brugtes ved Bygningen af
Middelgrundsfortet.
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Endnu arbejdes der paa Udgravning af Sten; men nu
skal man gennemrode Jorden dybt nede for at faa dem.
Om Gryde Mølle siger Sagnet, at den har faaet
sit Navn, fordi den en Gang skal være bygget for nogle
Penge, fundne i en Gryde, som var nedgravet i en Høj
nær ved Haven, „Grydehøj“ kaldet, om hvilken Sagnet
ligeledes siger, at man tidt paa Afstand saa et Lys
brænde ovenpaa, men gik man for at se, hvad det var,
saa man aldrig noget. Højen var en gammel Gravhøj,
tildels dækket med Jord. Skulde den en Gang være
opført for saadanne fundne Penge, og deraf faaet sit
Navn, maa det dog ligge langt tilbage; thi i Midten af
det sekstende Aarhundrede omtales den allerede under
dette Navn. I „Uddrag af Cancelliets Brevbøger“ findes
en kongelig Skrivelse, dateret 13. Jan. 1588, til Lens
manden Herman Juel, Kalundborg, hvoraf det fremgaar,
at Laurits Møller i Kongens Mølle — Anders Møller i
Gryde Mølle — Peter Møller i Øresø Mølle, Kalund
borg Len — beretter, at de er kommen i stor Restance,
grundet paa, at der er bygget saa mange nye baade
Vand- og Vejrmøller, hvilket de beder om Eftergivelse
af. Dette tilstedes dem ogsaa, „for at de kan blive ved
Magt og derefter svare deres Skyld“. Ligeledes udste
des samtidigt et kongeligt Paabud til samme Lensmand
om paa det strengeligste at paase, „at ingen for Efter
tiden tillod sig Møllebygning i Kalundborg Len, hvor
der ikke fra Arrilds Tid er bygget nye Møller. Denne
Mølle faar ogsaa sin Vandkraft fra Skarritsø og har
Overfaldsvand.

Strids Mølle.
Et Kvarters Gang øst for Gryde Mølle, ved
Aamose Aa, ligger saa Strids Mølle. Den hører i
kommunal Henseende til Sæby Sogn, i kirkelig derimod
til Aunsø, men har i tidligere Tid hørt til Sæby. Ryg
tet vil vide, at en Gang ved en Barnedaab fra Strids
Mølle, ved Vintertid, var Barnet dødt paa den 1 r/4 Mil
lange Vej, der er derfra og til Sæby Kirke, og at det
var derfor, at Møllen kom til at høre til Aunsø. I
denne Mølle fik min Farfader formalet den Smule Sæd,
han høstede, og købte for det øvrige sin Brødrug der.
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Han købte to „Toldskæpper“ ad Gangen. Det var
hvad der kunde toppes paa Skæppen. Møllerne fik jo
deres Maleløn i Form af Sæd. En Pot Sæd af hver
Skæppe toges med et saakaldt Toldkar af Kobber, som
maalte dette Kvantum. Møllersvenden derimod fik sin
Løn af Kunderne i Form af Drikkepenge. Kosten fik
han hos Mølleren, men intet derudover. Først omkring
ved 1870 begyndte Møllersvendene at faa en mindre
Løn ved Siden af. Et gammelt Ord siger: „Den, der
kommer først til Mølle, faar først malet“. Men disse
gamle Møllersvende, som lønnedes paa den Maade,
sagde: „Nej, malet først det fik den, der gav de bedste
Drikkepenge". Et ret betegnende Træk fra den Tid
er fortalt af en gammel Mand, barnefødt paa Viskinde
Mark, nær ud imod Vejlebroen. Han fik som lille Dreng
Lov til at køre hos sin Fader til Mølle. Sædvanligt
fik de malet i Øresø Mølle; men enten de nu ikke
havde tilstrækkeligt Vand der, eller der var gaaet Brud
paa noget af Mølleværket, de maatte i alt Fald køre
hen til Strids Mølle. Her holdt imidlertid Gaarden fuld
af Møllevogne, og Mølleren, en ældre Mand, indtog
netop sin Yndlingsstilling, som var at staa og læne sig
ud over den nederste „Halvdør“ i Døren ind til Gan
gen, som førte ind til Møllestuen, for at overse Gaardspladsen og sludre med Møllekunderne og spørge Nyt
fra andre Egne. Næppe fik han forannævnte Mand at
se og opdaget, at det ikke var en af hans Kunder, før
han udbrød: „Hvad vil han? Kør han kun sin Vej, her
kan han ikke faa malet!“ Møllersvenden fik imidlertid
givet ham et Vink, at han skulde køre lidt hen ad Vejen
mod de andre Møller til Mølleren gik ind, saa fik han
alligevel malet. Her har det selvfølgelig været Drikke
pengene, der har hjulpet.
Mens min Fader som lille Dreng fik Lov til at
løbe med sin Fader til Mølle, var det meget ufuldkomne
Redskaber, man havde til at formale Mel og Gryn paa.
Melet kaldtes „Spidsmel“, Bygget blev først „spidset“,
hvorved det meste af Skallen kom af, derefter blev det
malet saa fint, det kunde blive, ved at gaa et Par Gange
over Kværnen, men det blev slet ikke sigtet, saa det
har ikke haft megen Lighed med det, man forstaar ved
Sigtemel nu om Stunder.
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Ligesaadan med Grynene; der er sagt om disse,
at de var saa fulde af Skaller, at der flød et Lag ovenpaa Mælken, naar man fik Mælkoggrød. Da man naaede
at faa bedre Grynkværne, kaldte man ogsaa førstnævnte
Slags for „Skættefaldsgryn“. Vel sagtens, fordi man
syntes, at de var ligesaa fulde af Skaller, som „Skættefaldet“ — Affaldet af Hørren, naar der skættedes —
var med „Skæver“. For at faa lidt af de værste Skal
ler af Grynene i førstnævnte Tilfælde maatte der en
Pige med til Mølle for at „drevte“ disse. Med et saakaldt „Drevtrug“, et ganske fladt Trætrug, ikke større,
end det nemt kunde haandteres, kunde man nemlig
med et eget Kast faa Skallerne til at ligge øverst, saa
de kunde skummes af med Haanden. Man maa jo
huske deres store Færdighed i at bruge Sold og Sigte,
da al Sæden, baade til Hove og i Hjemmene, rensedes
med Haandsoldet. Den forannævnte gamle Møller hed
Løppenthin; i tre Slægtled ejedes Strids Mølle, saavidt
vides, af denne Familie. Men den solgtes saa omkring
ved 1868 til Selchausdal. Før den kom Familien Løp
penthin i Hænde havde den en Ejer, som hed Bo Ras
mussen, og endnu i Mands Minde er den af enkelte
langvejs fra kaldet for „Boes Mølle“.
Et gammelt Ord siger, at den, der havde været
to Gange til Mølle og een Gang til Smedie, var „vidt
berejst“. Noget af en Begivenhed har en saadan 2—3
Mil lang Mølletur sikkert ogsaa været for disse Menne
sker, hvis længste Udflugter for det meste kun var til
Herregaarden, hvor de hørte til.
Som Regel var der to i Følge paa en saadan
Mølletur, da Skovegnen omkring Kongens Møller havde
Skyld for at huse „Ufredsmænd“, som, om de kunde
slippe af Sted med det, gerne vilde liste en Sæk bag
af Vognen eller se at faa fat i en „Længd“ Vadmel,
som man ogsaa gerne havde med for at bringe til eller
fra Stampe. For at forebygge, at sligt blev ranet,
maatte den ene have Plads bag paa Læsset; thi det
var jo mange Gange ved Nattetider, man endte eller
begyndte Turen. Da Melsigten senere blev anskaffet
og Grynkværnen ogsaa blev forbedret, blev Forbruget,
særligt af Gryn, meget stort, da disse næsten altid
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anvendtes baade til Morgen- og Aftenmaaltid og to—
tre Gange om Ugen ogsaa til Middagen; der blev da
en Mængde Affald ved dettes Formaling, som tilhørte
Mølleren. Dette anvendte man i nogle af Møllerne til
Fedning af Stude; hvor man ikke havde disse, brugtes
det til Heste og Kvæg eller solgtes i Omegnen.

Øresø Mølle.
Denne Mølle laa kun et lille Stykke i Luftlinie
syd for Gryde Mølle. Men da der ingen Vej førte fra
den ene til den anden, fordi Møllesøen, begge Aaløbene
og meget sumpede Enge optog Pladsen mellem dem,
skulde man ad en temmelig stor Omvej for at komme
fra den ene til den anden, med mindre man benyttede
Søvejen. Dette gjorde man ogsaa til daglig om Som
meren, naar Vandet ikke stod saa højt og Strømmen
ikke var saa stærk. Hver Mølle havde sin lille Baad,
hvori Aaløbet godt kunde passeres.
Ved Øresø Mølle stødte Aamose Aa og Løbet fra
Skarritsø sammen, saa den altsaa fik Strøm fra dem
begge. Og dog var denne Mølle mest udsat for at
komme til at mangle Vandkraft i tørre Somre. Her var
nemlig, i Modsætning til alle de andre Møller, „Under
faldsvand“, det vil sige, Vandet løb under Vandhjulene,
fordi Møllens Beliggenhed var paa et for fladt Terræn,
saa Strømmen ikke kunde ledes oven over Hjulene.
Hertil fordres langt større Vandkraft for at trække disse
mægtige Vandhjul, der maalte fra 6 til 8 Alen i Diame
ter, cirka P/2 Alen større, end i de andre Møller, hvor
der var Overfaldsvand. Disse Hjul var ogsaa i strenge
Vintre meget værre til at overises, end de andre Møl
lers. Det krævede flere Timers Arbejde til 5—6 Mand
hver tredie eller fjerde Dag. Isen støbtes paa lidt efter
lidt under Gangen, og naar Møllen sluttelig sattes i
staa, undertiden ud paa Natten under haard Frost, bandt
den Hjulene helt fast. Om Morgenen maatte man saa
have store Hamre, Økser og lignende fat og klodse løs
paa isen. Der blev i de senere Aar indlagt Turbine
i Stedet for Vandhjul, hvorved alle disse Ubehagelig
heder af Isen undgaas.
Denne Mølle har ogsaa været ejet af en af Fami-
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lien Splittoft. Senere ejedes den i mange Aar af Ander
sen, som i 1895 solgte den til Lerchenborg. Der blev
nu i en Sidebygning indrettet et mindre Savværk, som
dreves ved Vandkraft samtidig med Mølleriet. Men efter
nogle Aars Forløb blev Mølleriet nedlagt, og et stort
Savværk, som blev drevet ved Dampkraft, bygget.
Dette brændte 1909 og blev saa flyttet til Svebølle Station.
Nu er der altsaa intet mere, der minder om denne
gamle Mølle, der for sin smukke Beliggenheds Skyld
dog sikkert endnu erindres af mange, som den Iaa der,
indrammet af begge Aaløbene, hvoraf det ene optog
Spildevandet — „Goldvandet“ —, som et Stykke syd
for Møllen samledes til eet Løb, nord for Møllesøen
laa den som paa en lille 0 med Bygninger og Haver
paa begge Sider af Vejen.
Ret kuriøst var det, at hvis Broen over Goldvan
det var under Reparation, og man maatte benytte Vejen
om forbi Strids Mølle og Gryde Mølle for at komme
til Møllens Jordtilliggende, der begyndte lige vest for
Møllen, maatte man passere gennem 5 Sogne: Øresø
laa i Jordløse Sogn, Strids Mølle i Sæby Sogn, straks
man kommer forbi denne Mølles Goldstrøm, er man i
Holmstrup Sogn, ved Gryde Mølle i Bjergsted Sogn;
sluttelig kom man, naar Møllens Jord er naaet, ind i
Aunsø Sogn.
Det har sikkert i sin Tid været et stort Arbejde
at faa udfyldt Grunden, hvor hele Møllebygningen laa.
Der siges, at Grunden, hvor Stuebygningen laa, var
opfyldt af meget store Sten. Stuebygning og Møllen
har sikkert været af meget gammel Oprindelse, det var
Egetømmer med klinede Vægge. Sikkert er Udbygnin
gen tilføjet siden, ligesom Vinduerne nok heller ikke
har den oprindelige Form. Da Bygningerne var truk
ken af med Cement og altid vel vedligeholdt, gjorde
den et vist hyggeligt Indtryk. Mellem Staldbygningen
og Stuebygningen gik Vejen, som fører til de mange
omliggende Skove. Ogsaa Vejen Øst paa er paa et
langt Stykke anlagt ovenpaa en høj Dæmning, som i
sin Tid kan have været besværlig nok at faa anlagt i
et saadant Morads, som det sikkert har været; men
den kan jo godt være anlagt paa et langt senere Tids-
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punkt, end da Møllen blev bygget; det er ikke sikkert,
at man har kunnet komme den Vej til Strids Mølle og
Skovene deromkring.
I Aarhundreder har disse gamle Møllers Vandhjul
gaaet deres uregelmæssige Gang gennem vekslende
Tider; jeg synes, de fortjente et lille Mindeord.

Aunsøgaard.
Om denne Herregaard hedder det i Folkemunde,
at den har været et kongeligt Jagtslot. At den til Tider
har været gæstet af Kongen, konstateres ogsaa gennem
„Uddrag af Cancelliets Brevbøger“ fra det sekstende
Aarhundrede, da adskillige kongelige Skrivelser er dateret
derfra under Navnet „Afnsø Hus“. I de Tider har der
formodentlig intet Landbrug hørt til. I „Holbæk Amts
topografiske Beskrivelse“ fra 1832 omtales, at Kongerne
Christian d. 3., Frederik d. 2. og Christian d. 4. ofte
opholdt sig paa Aunsø Jagthus og saas om Søndagen
i Kirken med deres Hoffolk. Af ovennævnte Kilde ser
man ligeledes, at to Byer af Navnene Nyrand og Aunsø
er nedlagt og Jorderne lagt ind under Aunsøgaard.
Mærkværdigt nok er Navnet Nyrand vedblevet at følge
en af Gaardens Marker, som ligger nord for Banelinien
og øst for Stenrand Plantage, idet den kaldes „Nyrandmarken“, ligesom en mindre Ejendom paa Bjergsted
Mark, vest for Byen, hidtil er gaaet under dette Navn;
det kunde jo tænkes, at Byen Nyrand har ligget der
omkring og været Naboby til Gammelrand, som maaske
ogsaa tidligere har været en By, ligesom det ogsaa
kunde tænkes, at hvad der nu er tilplantet, som hørte
til Stenrandgaarden, kan have hørt Byen Nyrand til.
Mange af de omliggende Herregaarde er jo dannet af
nedlagte Byer, som Dønnerup, Olstrupgaarden, Kaltredgaarden, Lerchesminde, Vesterbygaard og sikkert mange
flere. Kommer man ad Vejen fra Aunsøgaard til Sten
rand Plantage, er der, straks man kommer over Bane
linien, en Strækning med ung Birkeskov, der sine Ste
der er meget smal med stejle Skrænter til begge Sider,
som kaldtes „Fædriften“ og bestod af udmærket Tørvemasse; ret mærkeligt var det, at naar Bunden af Tørvemassen var naaet, blev Jordbunden pludselig af meget
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lys, gruset Beskaffenhed, stærkt blandet med Sten; det
tyder paa, at der i sin Tid i denne Kløft har været en
Vig, som fra Saltbæk Vig, forbi Bregninge, i Følge en
forlængst afdød Kones Beretning, naaede hertil omkring
ved 1830, da Vejlebrosdæmningen endnu ikke var anlagt.
Videre følger man Vigen forbi Gammelrand om mod
Dejevaad, forbi Stenrand Plantage og om til forannævnte
Fædrift. Men nu har Baneanlæget grebet forstyrrende
ind, saa man ikke ret ser dens Retning. Der er sagt,
at da Banen blev anlagt over Fædriften, var det kolos
sale Mængder af Fyld, der anvendtes her, og mange
Aar efter, at Banen var kommen i Drift, var Dæmnin
gen tilbøjelig til at skride ud der. Et Hus, som ligger
i en Lavning op til den saakaldte Stenplads nord for
Gryde Mølle, kaldtes i ældre Tid „Sandvaadshuset“;
altsaa har her ogsaa været et „Vaad“ eller Vadested;
maaske et Vandløb har gaaet her forbi og haft Forbin
delse med den formentlige Vig.
Bygningerne paa Aunsøgaard er sandsynligvis alle
opførte efter Midten af forrige Aarhundrede. Ladelæn
gen, der ligger ud mod Søen, er opført 1854. Efter
Sigende er der rammet store Bøgekævler ned, hvor
Grunden til den skulde lægges, da Jordbunden er af
meget løs og sid Beskaffenhed. Den tidligere Hoved
bygning laa modsat Ladebygningen i nordlig Retning.
Grunden, hvor den laa, har ogsaa været af løs Beskaf
fenhed, thi i Tidernes Løb var den sunken hist og her,
hvilket saas bedst oppe paa Loftet, som var „Bakke op
og Bakke ned“, men da det var Bindingsværk, som
stod i Fod, kunde det ikke helt bringes ud af Fugerne.
I „Georg Begtrups Beskrivelse“ af 1801 omtales Byg
ningerne paa Aunsøgaard saaledes: „Vaaningshuset af
Bindingsværk og med murede Tavl, Taget belagt, dels
med Tegl, dels med Langhalm, de øvrige Bygninger er
Bindingsværk med Lervægge og straatækkede“. Paa
det Tidspunkt har der altsaa intet været, der tyder paa
et kongeligt Slot. Af ovennævnte Kilde ser man lige
ledes, at der den Gang fandtes to „fiskerige Søer“. Nu
har den ene, „Nordsøen“ kaldet, i mange Aar været
Høeng, men der siges, at naar man gaar paa den, kan
Jordsmonnet gynge, som om det kun var en Skorpe,
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der laa oven paa Vandlaget. Den kan da heller ikke
befærdes med Heste og Vogne, men Høet maa bæres
i Land. Kirken, som ligger lige op til Gaarden ud mod
Søen, ligger ogsaa paa meget sid og vandrig Grund,
saa der meget ofte staar Vand i Graven, naar et Lig
skal sænkes ned.
Lige øst for Kirken gaar et Vandløb fra den nu
værende Sø igennem Nordsøengen og bliver efter læn
gere nordpaa at have forenet sig med andre smaa
Vandløb, til et mindre Aaløb, kaldet Bregninge Aa.
Nogle Arbejderboliger, som ligger paa den anden Side
af dette Vandløb langs Søen, kaldes „Snurren“; hvor
for de bærer dette Navn, vides ikke, men der laa meget
gamle Huse der, som ogsaa gik under dette Navn saa
langt tilbage, som meget gamle Menneskers Erindringer
rækker.
Af mine Forældres Erindringer om Ungdomsaarene
var der jo „fra den Tid, vi kom til Hove“, meget at
fortælle; det var dog mest om alle de Gavtyvestreger
og Paafund, der blev udført her, hvad jo ikke var
underligt, hvor saamange Mennesker kom sammen.
Hvilke Arbejder, der var at udføre, og hvormeget af
hvert, har jeg dog aldrig derigennem faaet Rede paa.
I forannævnte „Georg Begtrups Beskrivelse“, som
er bygget paa Indberetninger fra de fleste sjællandske
Hovedgaarde, opgives, hvormange Hovdage hver Fæstegaardmand har at forrette, samt hvilke forskellige Slags
Arbejder, der skal udføres. Man ser af denne Beskri
velse, at det ikke var nær lige meget Hovarbejde, der
skulde udføres paa de forskellige Herregaarde, ja, at
det sine Steder allerede den Gang i 1801 var helt
ophævet, og „at det viste, at Bønderne her gjorde god
Fremgang“.
Beboere, hørende til Aunsøgaard (i Følge Begtrup):
Gaardmænd 38.
Udskiftningen af dette Gods bliver fuldført i indeværende
Aar 1800, og Udflytningen tilendebragt det paafølgende
Aar, 5 Bøndergaarde er udflyttede paa Lodderne.
Husmænd 78.
Af disse 4 udflyttede paa Lodderne, 47 have Jord fra 3—10
Td. Land. Resten af Husmændene erholde Jord ved inde
værende Aars Udskiftning.
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Hvormange af disse Beboere, der hørte til hver
af de omliggende Byer, kan jo ikke herigennem kon
stateres; men interessant er det at se, at af disse 116
Beboere var kun 9 udflyttede.
Hoveri: 30 Bønder forretter Hoveri til Gaarden efter
Forening. Med at: pløje, saae, harve, tromle, Engenes
Rensning, Hør- og Kornhøst. Gødningen at udage, Tørve
skær, Skovning, Gærdselhugst og Gærdelukning. Tærsk
ning, Rensning, Kornets Bortkørsel. Fiskeparkers, Aaers
og Vandsteders Rensning. Fisk, Vildt og Materialers Trans
port. Haandlangerarbejde ved Husenes Reparation. Vejenes
Vedligeholdelse paa Gaardens Marker. Landgildekornets
Transport o: s. v.
Hvilket Arbejde er anslaaet til
6 Pløjedage
45 Spanddage (med et Spand Heste)
145 Gangdage.
Men ved nye Bygningers Opførelse paa Gaardens
Grund eller ved overordentlige Reparationer paa de nuvæ
rende Bygninger er vedtaget, at Bønderne forretter de
dertil udfordrede Spand- og Gangdage som ekstra Hoveri
uden Bestemmelse.

Altsaa, der var egentlig ingen Grænser for, hvad
der kunde fordres som Hovarbejde. Men endnu højere
op naaede man et enkelt Sted, nemlig paa Ødemark;
der var: 14 Pløjedage — 60 Spanddage — 180 Gang
dage. Tilsammen 254 Dage.
Man skulde jo synes, at det var umuligt, at de
kunde faa gjort deres eget Arbejde, naar de skulde
forrette saa mange Hovdage; men mange af disse Gang
dage kunde dog ogsaa udføres af en Pige, saa der
kunde jo alligevel udføres andet Arbejde. Der var meget
i de Tider, som henhørte til Pigearbejde, f. Eks. Rens
ning af Sæden, Pasning af Tørven, Spredning af Gød
ning, Sanken Sten af Markerne og meget andet.
Da Hovarbejdet paa Sæbygaard afviger en Del
fra forannævnte, anfører jeg ligeledes det:
Som Hoveri høstes der: 3 Lodder efter 3 Td. Lands
Udsæd, ligeledes Hø paa en Td. Land samt fra en Eng i
Skoven 5 Læs, udkører Gødning fra 70—90 Læs efter
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Markernes Beliggenhed, kører de forskellige Kornsorter til
Afsætningsstederne 3—4 Mil og tager, om ønskes, halvt
Læs tilbage. Fælder, saver, kløver og hjemkører hver en
Favn Brænde, hjemkører 2 Læs Gavntræ eller Gærdsel.
For alt andet Hoveri er de befriede imod Betaling
af 10 Mk. pr. Td. Hartkorn og Landgilde 8 Mk. pr. Td.
Fri-Bønderne forretter 9 Københavnsrejser og alle høster
Hø af en bestemt Eng.

Sammenligner man disse to Gaardes Hovarbejde,
ser man, at sidstnævnte Gaards Hovbønder kun har
med Hø- o; .vornhøst at gøre, men derimod ikke med
at drive Jorden eller tilsaa den, heller ikke med Tærsk
ning eller Rengøring af Sæden. Ligeledes er Arbejdet
her ikke anslaaet til et bestemt Antal Dage, men til
Arealer og et bestemt Antal Læs af hvert.
Noget lignende maa have været Tilfælde paa
Selchausdal (denne omtales ikke hos Begtrup), thi en
gammel Mand, barnefødt i Store Fuglede By, vidste
fra sin Moder, som var barnefødt i en af de Bøndergaarde paa Store Fuglede Mark, hvorfra man over
Tissø har Udsigt til Selchausdal, at naar man saa „Hov
drengen“, som man kendte paa lang Afstand, komme
helt ovre paa den anden Søbred for at „sige til“, vidste
man altid, hvad Arbejde det gjaldt og skyndte sig da
straks at faa spændt for og komme afsted, længe før
de i de længst bortliggende Byer Thystrup og Flinterup fik noget Bud. Her har sikkert ogsaa hver haft sit
Areal at skulle behandle eller sine bestemte Læs at
skulle køre; det blev anset for en Skam at komme sidst
fra Hove.
Ja, det var strenge Tider og der var knappe
Kaar, i Gaard saavelsom i Hus; det har jeg hørt omtale
fra mange forskellige Steder og deri stemmer de alle
overens. Det eneste, Bonden havde rigeligt af, det var
Arbejde, men han fik grumme lidt for alt sit Slid. Man
maa jo huske paa de ufuldkomne Redskaber, han havde
at arbejde med, for ret at forstaa de Vilkaar, den Tids
Bondestanc levede under. F. Eks. de store Hjulplove,
hvor der skulde 4—6 Heste for og to Mand til at
betjene den (Kusk og Plovkører). Der var ingen Svensk
harver, al Jorden, der skulde tilsaaes, skulde piøjes om
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Foraaret. Ingen Hesteriver, endogsaa store Hovmarker
blev overrevet med Haandriven. Ingen Saa-, Slaa- eller
Mejemaskiner, alt dette skulde udføres med Haanden.
Skovle og Grebe var af Træ; de, saavelsom Høtyven,
der var lavet af en Landsbysmed, var klodsede og
uhandelige at arbejde med. Mangen Gang, naar Bon
den i Sæd- og Kornhøst kom hjem fra Hove, maatte
han tage fat paa sit eget Arbejde og gaa der til langt
ud paa Natten for atter næste Morgen at være færdig
meget tidlig med Slibning af Leerne og anden Morgen
gerning for atter at faa spændt for, pakket Madkassen,
fyldt Ølbimplen og igen komme afsted til Hove.
Men trods alt dette var der dog, efter alt, hvad
jeg har forstaaet, et vist Humør over dette Hovarbejde
og over disse Mennesker. Det gjaldt, som sagt, Dag
for Dag at blive først færdig; men det gjaldt ogsaa at
spille Naboer dg Genboer et Puds, naar der gaves
Lejlighed. Var det saaledes i Middagsstunden muligt
for den ene. Nabo at faa fat i den andens Redskaber
og faa givet Leerne paa Slaatøj og Mejered en forkert
Stilling samt faa lagt det ganske forsigtigt paa Plads
igen, morede man sig i Stilhed over, at det varede saa
længe, før de andre kunde komme i Gang igen. Men
i Stilhed skulde det være; thi opdagede de forulempede,
at nogen havde Opmærksomheden særlig henvendt paa
dem, var Gavtyvene jo opdaget og kunde være vis
paa, at der snart skulde blive gjort Gengæld paa en
eller anden Maade. Det hørte heller ikke til Sjælden
heder, at et Hjul løb af, naar man skulde til at køre
ad Hjemmet til. Hjulene paa disse gamle Træakselvogne fik man let af bare ved at tage en Lundstikke
af; disse var lette at fjerne med en Haand, og glemte
Ejermanden i sidste Øjeblik at give Køretøjet det behørige
Eftersyn, blev den Køretur jo ikke ret lang. Havde en,
paa Grund af Varmen, taget Strømperne af og ikke
faaet gemt disse forsvarligt, kunde han være vis paa,
at en eller anden nok havde haft fat i dem og „bundet
galt for dem“, det vil sige: et Baand blev stukket dob
belt ind mellem Maskerne midt paa Skaftet, hvorpaa
det øverste af Skaftet blev bøjet ned i denne Løkke;
Baandet snøredes stramt sammen, en fast Knude knyt-
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tedes, Enderne af Baandet skar man af lige ved Knu
den og lod denne slippe ind mellem Maskerne ind i
Strømpen, som nu var lukket lige forsvarligt i begge
Ender. Og kun ved Hjælp af en „Pennekniv“, som
mange var i Besiddelse af i den Tid, hvor man betjente
sig af Fjerpenne og selv tilskar disse, kunde man, da
disse havde et meget smalt Blad, stikke Spidsen af
dette ind mellem Maskerne og faa skaaret Baandet over
inde i Strømpen uden at faa dannet et altfor stort Hul
i denne. Ogsaa Ladefogeden maatte tidt være Skive
for deres Puds og Vittigheder; han skulde jo paase, at
Arbejdet blev tilbørligt udført; syntes man saa, at han
var for nøjeregnende i saa Henseende, søgte man paa
mange Maader at fortrædige ham.
I 1863 lige op til Jul var det en Storm, som ingen
nulevende erindrer Magen til. Da tog Stormen et helt
Bælte af store Træer i Trustrup Skov fra den saakaldte
„Tyvekrog“ ved det nordlige Skel af „Nyagergaard“s
Jorder og ned til Aamosen. Det var næsten umuligt
at faa Rede paa hele dette Virvar af mægtige Træer
og disses oprevne kolossale Rødder. Kort før var der
mærket Træer, som skulde fældes og sælges ved Auk
tion, men nu fældede Stormen paa et Øjeblik tilstræk
keligt. Ogsaa Vejlebrosdæmningen brød Stormen i Styk
ker den Gang, og store Vandmasser førtes fra Saltbæk
Vig ind paa Viskinde og Kaltred Enge, saa Stakke af
Tækkerør, som stod ved den ene Engbred, af Vandet
førtes helt over til den anden.

Kildemarkeder og Skovgilder.
I gamle Dage, da Lægehjælp kun søgtes af Almues
folk i meget alvorlige Tilfælde, var der blandt alle de
„Raad“, man vidste mod de forskellige Sygdomme,
*ogsaa det: Naar meget andet var slaaet Fejl, skulde
man ty til en af de saakaldte „Helligkilder“. Disse
skulde søges Skt. Hans, og da man undertiden kørte
meget lange Vejstrækninger med Patienter, som led af
vanskelige Sygdomme, samledes der mange Mennesker
paa saadanne Steder. Dette blev Aarsag til, at andre
søgte dertil for at sælge et eller andet til dem, og det
var Begyndelsen til de saakaldte Kildemarkeder.
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Ved Holmstrup ved Jyderup findes den saakaldte
„Skt. Sørens Kilde“, hvor der før har været Marked.
Ligeledes ved Herslev, Finderup Sogn, bærer en Gaard
Navnet „Kildegaarden“. Og Meddelelser fra gamle,
forlængst afdøde Mennesker gaar ud paa, at ogsaa dér
har været afholdt Kildemarked. Længst op mod Nutiden
vedblev Hjembæk Kildemarked at afholdes, hvad vi
ældre jo endnu godt erindrer. I min Faders Ungdom
holdtes Markedet ved den saakaldte Kildegaard, og
Dansen foregik i dennes Stadsstue. Senere henlagdes
Markedspladsen umiddelbart op til Byen.
Naar man paa forannævnte Tidspunkt fra næsten
hver en Gaard i en vid Omkreds kørte til Kildemar
kedet, var det ikke saa meget for Forlystelsernes Skyld
— disse var ogsaa højst sparsomme — som for at gøre
■Indkøb.
Der kom Haandværkere og Handlende lang Vejs
fra, Vævere fra Odsherred med store Vognlæs fulde af
Lærred, Dugedrejl, Dynevaar og lignende. Her gjorde
Pigen Indkøb til sit Udstyr. Her kom Rokkedrejere helt
nede fra Sydsjælland, Humlekræmmere fra Fyn, hos
hvem man gjorde sit aarlige Indkøb af denne Vare.
Der kom Skomagere, Pottemagere, Bødkere og Kedel
førere med alt Slags Kobbertøj. Ja, endogsaa færdige
Vinduer kunde der købes. Store Læs af Mejereder,
Slaaskafter, River og meget andet. En særlig søgt
Vare var Høstleer; thi ikke enhver Lesmed forstod den
rette Methode. Var der saa en, der havde erhvervet
sig Ry for sine Leer, fandt han rivende Afsætning. At
være i Besiddelse af en god Le, var jo en Betingelse
for at være en dygtig Karl. Le, Mejered og Slaaskaft
tilkom det enhver Tjenestekarl og Dreng at forskaffe
sig, saa der var Travlhed blandt den mandlige Ungdom
med at vælge, vrage og „prutte“ om disse Genstande,
prøve om Mejeredet og Slaaskaftet „faldt godt i Haand“,
var for meget „græsfældet“ og lignende. At prutte eller
tinge om Prisen var noget, der absolut skulde til; fik
man ikke Afslag paa den forlangte Pris, mente man
absolut, man havde givet for meget for de købte Gen
stande. Om en Handlende fra en af Egnens Købstæ
der, som hvert Aar kom til dette Marked, er der for-
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talt følgende: Han havde hørt, at en og anden, som
var dygtig til at prutte, undertiden bød det halve af,
hvad der var forlangt for en Genstand. Straks tog den
Handlende stærkt paa Vej: „Om de troede, han havde
stjaalet sine Varer osv. osv.!“ Men efter en hel Del
Parlamenteren kunde det alligevel ende med, at Køberen
fik det ønskede til Prisen, han havde budt, mens den
Handlende i høje Toner beklagede sig over saaledes
at være blevet „taget ved Næsen“. At en og anden,
som ikke havde Sind til at „misbyde“ i en saadan
Grad, derfor maatte give meget for meget for sine
Varer, talte han selvfølgeligt ikke om.
Man kan ikke nu om Stunder, hvor man kan
købe alt, hvad man behøver i enhver større Landsby,
gøre sig nogen Forestilling om, hvilken Betydning et
saadant Marked i de Tider havde baade for Køber og.
Sælger. Der var jo ikke mindste Smule at faa at købe
paa Landet uden det, de saakaldte „Bissekræmmere“
samt nogle enkelte andre „farende Folk“ førte med sig,
og ingen Befordring til Købstæderne for den, der ikke
selv havde Køretøj; saa det gjaldt for Husmanden og
Kone at komme til at køre hos Gaardmanden til Kilde
marked for at faa købt et eller andet af det, man
trængte til. Gerne kørte man saa i lange Høstvogne
med Halmknipper til Sæder, der gav rigelig Plads til
alle samt til Madkurve, som man altid medbragte, og
de indkøbte Varer.
Hvad der ogsaa i de Tider gjorde Kildemarkedet
interessant var, at fjerntboende Slægtninge og Venner
satte hverandre Stævne der; man havde jo ikke Baner
eller andre af Nutidens mange Samfærdselsmidler, og
Brevveksling kendte man heller ikke til; man forstaar
derfor godt Betydningen af et saadant Sammentræf
mellem Slægtninge og Bekendte, som undertiden boede
adskillige Mile paa den modsatte Side af Markedsplad
sen, og fra hvem man i det forløbne Aar hverken havde
„hørt eller spurgt“. Og da disse saa kunde bringe
Meddelelser om Begivenheder, forefaldet blandt andre
Kendinger, afgav disse sent indhentede Nyheder Sam
talestof for lange Tider, naar hver især var vendt hjem
fra en saadan Markedstur, som man imødesaa og glæ
dede sig til lange Tider forud.
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Som Bevis paa, hvilke Vejlængder man undertiden
tilbagelagde for at søge Helbredelse ved Helligkilder,
kan her anføres, at Gmd. Frederik Petersens Enke,
Ubby ved Kalundborg, født 1820, har fortalt, at hun
som ung var bleven kørt pr. Vogn fra Ubby, hvor hun
er barnefødt, ind til Nordsjælland, hvor hun skulde
bade sine svage Øjne i St. Helene Kilde. Folk der i
Omegnen, hos hvem de overnattede, nærede dog ingen
Tiltro til Kildens helbredende Kraft, og mig hjalp det
da heller ikke, siger „gamle Kirstine“. For 2—3 Aar
siden besøgte jeg denne alderstegne Kvinde og forbausedes over hendes klare Aandsevner; thi det var ikke
alene, som mange Gamle, at hun dvælede. i Fortids
minderne, hun fulgte med i Nutiden, læste sin Avis og
Ugeblade, huskede Slægtskabsforhold o. lign Antagelig
er denne gamle Kvinde i Besiddelse af det ældste Fæste
brev i Danmark. Hendes for mange Aar siden afdøde
Mand var Enkemand, da de blev gift, og langt ældre
end hun, saa Gaarden er af ham fæstet omkring ved
1824—25, hvilket sikkert er noget enestaaende. Da hun
ingen Børn har, har en Slægtning i mange Aar styret
Gaarden for hende.
Ogsaa Skovgilder afholdt man i min Faders Ung
dom. I en lille Skov, kaldet Stumpeskov, ved Vesterbygaard, samledes saaledes de omliggende Byers og
Herregaardes Ungdom til Dans, særlig i Pinsen. Man
stillede ingen Fordringer, en jævn Plads i Skoven
udgjorde Dansesalen, en enkelt Violin udførte Musikken,
og til Tonerne af denne dansede man Datidens lang
somme, taktfaste Runddanse eller de mange forskellige
Turestykker, som mest brugtes. Der var „To-Tur“,
„Tre-Tur“ og „Halvfemte-Tur “, „Hjerter-To“, efter
Sigende lig „Seks-Tur“. En Turdans kaldtes „Pigernes
Fornøjelse“, fordi Karlene i denne skiftevis svingede
med 2 Piger ad Gangen, saa disse intet Øjeblik var
fri; endvidere mange andre. Til mange Dansestykker
havde man Omkvæd, som saa (stemtes, naar der spil
ledes. Som f. Eks.: „Se paa mit Øje, se paa mit Øje,
se hvor højt jeg elsker dig! Se paa min Næsetip, se
paa min Mundelip, se hvor højt jeg elsker dig!“ Var
man saa ked af Dansen, den kunde vel være trættende
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nok paa et saadant Dansegulv, tog man fat paa Pante
lege, hvor et eller andet vittigt Hoved nok skulde føre
til Gemyt.
Beværtning var der ikke meget af, et Par Folk
fra Omegnen havde lidt fra Dansepladsen stillet et Bord
an; dér kunde faas Hvidtøl og Brændevin, Rugbrød
med Smør, Ost eller Kød og maaske Hvedebrød. Kaf
fen var den Gang endnu ikke blevet almindelig. Det
var dog kun den mindste Part, der benyttede sig heraf;
de fleste Piger fik Madkurv med fra Gaarden, hvor de
tjente, til sig og Medtjenere. Rigtignok ikke som Nutidens
Madkurve pakkes til Udflugter med allehaande lækre
Sager. Nej, de indeholdt kun Rugbrød med Smør, Ost
og Kød; men dette betragtedes heller ikke just som
daglig Kost i de Tider. Da bestod Hovedernæringen
af Byggrynsgrød, varmet i Mælk, eller 01, hvis det var
knapt med Mælk. Syltemælk, lavet af Faaremælk i sur
Tilstand eller af Tykmælk, som i et tykt Lag smurtes
paa Brødet, brugtes ogsaa. En Humpel Ost til et Stykke
bart Brød spistes ofte, naar man ikke arbejdede i Mar
ken eller var til Hove.
Ja, det var de Tider; trange var de, men den
Tids Almuesfolk var nøjsomme paa alle Omraader og
maaske fuldt saa glade over de tarvelige Adspredelser,
som blev dem til Del, som vor Tids Ungdom er over
de mange forskelligartede Nydelser, som Nutiden byder
paa.
Karoline Graves.

Historisk Samfund 1919.
Magister H. V. Clausens store og stilfulde Værk
optog Aargangen 1917 og 1918, saaledes at vi først
nu i 1919 er kommen paa lige Linie med Udgivelse af
den sædvanlige Række af Aarbøger, der er udsendt fra
1907. Vore Medlemmer kan være særdeles tilfreds med
den trufne Ordning, at H. V. Clausens Afhandling gælder
for 2 Aar, og åltsaa er komne dem i Hænde for 2 Kr.
pr. Aar. Selvfølgelig har det kostbare, fint illustrerede
Værk været meget dyrere at fremstille. Men ved stor
Velvillie af vore Pengeinstituter og nogle Privatmænd
er det lykkedes at bekoste Udgivelsen uden Tab for
Foreningen. Vi har tilmed haft den store Glæde at faa
vort Medlemstal betydelig forøget ved Udsendelsen af
H. V. Clausens mesterlige Værk, der fra mange Sider
er bleven anerkendende omtalt og rost af betydelige
Sagkyndige. De lokale Blade har gengivet adskillige
af disse Udtalelser.
Fremgangen illustreres ved at nævne Slutnings
tallet for Medlemmer i 1916, da der var 527 Medlem
mer i alt, og Medlemstallet ved Begyndelsen af 1919,
der er 867. Saa vi er nu godt paa Vej til at naa 1000
Medlemmer, som de største Amtsforeninger, saaledes
Vejle, har.
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Vi skal nu ganske kort omtale Indholdet af dette
Aarsskrift. Der findes først en for flere Aar siden, i
1916, skrevet Afhandling af fhv. Sognepræst Henning
Jensen. Hans Afhandling indeholder en Skildring- af
den for ham store Krise ved hans Afskedigelse som
Sognepræst i Stenmagle og Stenlille Menigheder. Af
handlingen, der, som nævnt, er skrevet for et Par Aar
siden, altsaa i Henning Jensens høje Alder, er særdeles
læseværdig og tiltalende. Navnlig vil man med Glæde
se den rolige og sindige Maade, Forfatteren er naaet
til at se hine for ham saa bevægede Dage paa. Han
var naaet de 78 Aar og var for længst kommen til at se
venligt og roligt paa de bevægede Tider i HalvfjerdsFirserne og fuldstændig i Stand til at vurdere Venner
og Modstandere ganske uhildet og bedømme dem mildt.
Sindet var med andre Ord kommen til Rolighed. Og det
er en stor Glæde for Modstandere som for Venner af
Pastor Jensen at læse den udmærkede Karakteristik,
han giver af Datidens Mænd. Skriftet bringer særdeles
mange oplysende og træffende Bemærkninger. Og bl.
a. vil man med stor Glæde læse den Omtale, Forfat
teren giver af Befolkningen paa Stævns, der var Omraadet for den Valgkreds, man havde udset ham til, og
hvor han maatte tage Kampen op med selve Kultus
minister Scavenius. Navnlig for de yngre Læsere vil
Afhandlingen bringe adskilligt nyt og er i det hele af
stor historisk Værdi til Forstaaelse af hine Tider.
Efter hans Afhandling kommer en sagkyndig,
historisk Skildring af en ganske anden Art, en Afhand
ling om Opdagelsen og Undersøgelsen af de verdens
berømte Fund ved Mullerup Mose, sydvestpaa her i
Amtet. Denne Afhandling er skrevet af Magister, Inspek
tør ved Nationalmuseet H. Kjær, der i Forvejen har
skrevet værdifulde Artikler her i Aarbogen. Det var vor
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Opgave at faa en klar og oplysende Afhandling om det
højst interessante Fund, der blev gjort for en Del Aar
siden, og som i høj Grad har beriget Kendskabet til
de ældste Menneskers Levevis her i Holbæk Amt. Hr.
Kjærs Skildring er saa jævn og let fattelig, at alle
Læsere vil kunne følge den. Ved Undersøgelsen er
det klargjort, at der har levet Mennesker her i Amtet
meget tidligere, end man hidtil havde troet. Det er navn
lig paavist, at disse tidligste Mennesker har boet her
paa deres primitive Vis adskillig Tusinde Aar før den
Slægt, der har givet Køkkenmøddingerne adskillige Ste
der her i Amtet Navn. Den Befolkning, som her er
Tale om, har boet paa nogle Holme ude i Mullerup
ved Tissø. Det har været længe før Opdagelsen af
Pottemagerkunsten, og af de medfølgende Afbildninger
vil det ses, hvor faa og ringe Midler, de har haft til
at bjerge Føden og værge sig mod vilde Dyr.
Det er en første Haands Skildring af den Opda
gelse, som har vakt stor Opsigt over hele den lærde
Verden, idet den er et Vidnesbyrd om de første Men
nesker, man har vidst om at sige paa disse Egne, hvor
ved man altsaa har faaet Menneskets Tilværelse her i Hol
bæk Amt rykket adskillige Tusinde Aar længere tilbage.
Afhandlingen er ledsaget af adskillige oplysende
Billeder af Redskaber og flere Ting fra hine fjærne
Tider.
Efter denne Afhandling, der vil være af stor viden
skabelig Værdi, kommer en kort og meget læseværdig
Skildring, skreven af Kredslæge Møller, Kalundborg, af
den ejendommelige og originale Videnskabsmand, Histo
rikeren og Fortælleren Folmer Dyrlund, der tilhører
Holbæk Amt, fordi hans Slægt havde hjemme her. Dr.
Møller har fortalt saa mange interessante Træk om
denne Mand, der først for nogle Aar siden i en meget
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høj Alder har lukket sine Øjne, og hvis Slægt endnu
lever her og i Roskilde-Egnen.
Derefter følger ogsaa fra Kredslæge Møller nogle
Meddelelser fra det af ham med stor Kendskab og Dyg
tighed bestyrede Museum i Kalundborg. Doktoren agter
de følgende Aar at fortsætte med saadanne Meddelelser
om de mærkeligste Ting, der findes paa det indholds
rige Museum.

Og endelig kommer som en sidste større Del af
Hæftet en Skildring af „Kongens Møller og Omegn“
ved Fru Karoline Graves, der er Opsyn ved Museet i
Kalundborg. Den ret store Afhandling har henligget i
flere Aar, da vi har været optaget af Magister Clausens
Afhandling. Læserne kender fra tidligere Aar Fru Gra
ves enestaaende Evne til at fortælle om gamle Dage
og deres Forhold, saaledes at Skildringen bliver virke
lig fængslende og interessant. Hun er en af de ejen
dommeligste Fortællere om ældre Tider og Forhold.
Hendes Afhandling indledes med en kort Skildring af
Dr. Møller af hendes ydre Livsomstændigheder, der har
været ydre set ret fattige. Og dog saa rige paa Grund
af den særegne Kærlighed hun ejer til de gamle Tider,
som hun dels selv har oplevet og dels hørt fortælle
om. Hun fortæller lidt bredt og omstændeligt, og dog
har der ikke kunnet udskydes noget af hendes Fortæl
ling, der, naar man læser den, uvilkaarlig fængsler en
fra først til sidst. Hun er, som Dr. Møller siger, en
af de ejendommeligste folkelige Fortællere om gamle
Tider og Forhold. Hun er derfor ogsaa opfordret til
at gengive nogle af sine Erindringer i Dansk Folke
mindes Samlinger.
Aarbogen slutter med en kort Oversigt over Regn
skabet for de to sidste Aar, hvoraf man vil se, hvor
ledes Interessen og Forstaaelsen af Hr. H. V. Clausens
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Skrift baade har tiltrukket Læsere i stort Tal for Sam
fundet og at der fra mange Sider er vist stor Opmærk
somhed for Værket, saaledes har adskillige af vore gode
Pengeinstituter støttet Udgivelsen med store Bidrag,
saaledes at vi har kunnet undgaa at paakalde vore
offentlige Institutioner. Vi har kun modtaget de sæd
vanlige 200 Kr. pr. Aar paa Finansloven, hvorfor vi
naturligvis er takskyldelige, men ogsaa uden denne
Støtte vilde vort Arbejde have baaret sig selv. Vi
haaber nu, at de Læsere, der har sluttet sig til Selska
bet for H. V. Clausens Skyld ogsaa bliver hos os og
forstaar at paaskønne de øvrige Ting, vi efterhaanden
vil bringe til Oplysning og Forstaaelse af ældre Tider
og deres Forhold. Emnet er jo uudtømmeligt. Det gæl
der kun om, at man forstaar at kalde de rigtige Kræf
ter frem af saadanne Skildringer.
Og hermed maa vi bringe en Tak til alle dem, der
i de forløbne Aar har støttet vort Arbejde, og navnlig
skylder vi én Mand, der nu har lukket sine Øjne, en
stor Tak for hans ihærdige Arbejde til Gavn for For
eningen, afdøde Forretningsfører Alfr. Gravesen. Han
har nemlig for et forholdsvis ringe Vederlag paa en
særdeles omhyggelig Maade besørget vort Regnskab og
i det hele støttet vor Virksomhed paa flere Maader.
Bl. a. har han lagt Planen for en solid og sikker Regn
skabsførelse, der ogsaa vil være til Rettesnor for os i
Fremtiden. Vi vil altid med varm Tak mindes Gravesens stille og solide Gerning iblandt os og hans Kær
lighed og Interesse for Samfundets Opgave.
Selvfølgelig har vi i de to Aar holdt flere Besty
relsesmøder for at træffe Aftaler og drøfte Planen om
Udgivelsen af Magister H. V. Clausens Værk, og vor
gamle Formand, Borgmester Hansen, har foretaget adskil
lige Ture til København for at træffe forskellige Aftaler
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med Hr. H. V. Clausen og med Thieles Trykkeri, der
har forestaaet Trykningen med særdeles Dygtighed og
Interesse. Bl. a. skylder vi stor Tak til Hr. Arkitekt
Smidt, Nationalmuseet, for hans store og gode Arbejde
for at skaffe os en Del udmærkede Billeder til Clausens
Afhandling. Vi skylder forskellige Institutioner i Køben
havn stor Tak for den Beredvillighed, hvormed de har
overladt os de forskellige værdifulde Billeder, der pry
der Hr. Clausens Bog og som i høj Grad har forøget
dens Værdi. Man vil blandt de fremstillede Billeder
finde adskillige, der ubetinget hører til Amtets bedste
og anseligste Kunstværker.
D. 14. December 1917 holdt Historisk Samfund
sit sædvanlige Aarsmøde paa Hotel „Postgaarden“ i
Holbæk. Mødet lededes af den fratrædende Formand,
Borgmester N. E. Hansen. Han meddelte, at i Over
ensstemmelse med den ved forrige Aarsmøde gjorte
Indstilling var Højskoleforstander Povl Hansen, Valle
kilde, Grev Brockenhuus-Schack, Bjergbygaard, og
Premierløjtnant Smith valgt til Medlemmer af Bestyrel
sen. Af dem var Grev Brockenhuus-Schack valgt til
Formand. Efter Tur var Hr. Pastor Gjevnøe, Grevinge,
Hr. Proprietær Holm, Lerkenfeld, og Malermester H.
Nielsen, Asnæs, fratraadt. Det vedtoges at indstille
dem alle til Genvalg og ligeledes de to Revisorer, Køb
mænd Theodor Petersen og Jul. Mortensen.
Det reviderede Regnskab blev fremlagt og god
kendt. Past jr Gjevnøe havde stillet et skriftligt Forslag
om at vælge Borgmester Hansen til livsvarigt Medlem
af Bestyrelsen, hvilket enstemmigt vedtoges.
D. 12. Febr. 1919 afholdtes paa Sekretær, Redak
tør Hansens Bopæl et Bestyrelsesmøde, hvori Forman
den, Greve Brockenhuus-Schack og Højskoleforstander
Povl Hansen havde meldt Forfald paa Grund af Sygdom.
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Kredslæge Møller mindede om, hvorledes Redaktør
Hansen havde i en ganske væsentlig Grad medvirket
ved Samfundets Stiftelse. Desuden havde han lige siden
Samfundets Stiftelse været dets Sekretær, uden nogen
sinde at erholde noget som helst Vederlag for sit Arbejde.
Han stillede derfor Forslag cm, at man. samtidig med
at man bragte Redaktør Hansen en Tak for det Arbejde,
han havde gjort for Samfundet, vedtog at yde ham 300
Kr. aarlig for hans Arbejde. Dette maatte betragtes
som en Fastsættelse af en bestemt Løn for Samfundets
Sekretær og som en særlig Anerkendelse af Redaktør
Hansens hele Virksomhed for Samfundet. Det fremsatte
Forslag fandt en enstemmig og varm Tilslutning af alle
Bestyrelsens Medlemmer.
Redaktør Hansen takkede for den ham saaledes
viste Anerkendelse.
Efter dette Bestyrelsesmøde afholdtes samme Aften
det sædvanlige Aarsmøde paa Hotel Postgaarden. Mødet
var udsat paa Grund af „den spanske Syge“.
Paa Grund af Formanden, Grev BrockenhuusSchacks Sygdom overtog Samfundets tidligere Formand,
Borgmester Hansen Ledelsen af Mødet. Borgmester
Hansen meddelte, at der paa Grund af Tidsforholdene
ingen Møder eller Udflugter havde været afholdt i det
forløbne Aar, ligeledes at det af Hensyn til den her
skende Epidemi havde været nødvendigt at udsætte
Mødet til nu. Regnskabet blev derefter fremlagt. Paa
Grund af Regnskabsførerens Sygdom var Regnskabet
saa sent fremsat, at det ikke kunde være revideret for
inden dette Møde.
Borgmesteren gav nærmere Rede for den Støtte,
som flere af vore Pengeinstituter havde ydet, nemlig
ialt 3300 Kr.
Efter Tur fratraadte Redaktør Hansen, Kredslæge
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Møller og Forstander J. Nylev af Bestyrelsen. Det
vedtoges at indstille dem alle til Genvalg.
Efter Forslag af Bagermester Carl Petersen ved
toges det, at Generalforsamlingen udtaler sin Tak til de
Institutioner og til den Mand, der ved betydelige Tilskud
har gjort det muligt at udgive H. V. Clausens Beskri
velse af Holbæk Amt.
H. J. Hansen.

