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FORORD
fter Opfordring af Jeppe Aakjærs Arvinger
har jeg paataget mig Udgivelsen af hans
efterladte Erindringer, da hans Søn Landsarkivar
Svend Aakjær paa Grund af andre litterære For
pligtelser ikke kunde paatage sig dette Arbejde.
Af Anmærkningerne vil man se, hvilke Prin
cipper jeg har fulgt under Udførelsen af dette
kære Hverv. Jeg har i det hele og store kun aftrykt
Manuskriptet, som det forelaa, uden at foretage
væsentlige Strygninger og uden at rette Stil hos
min afdøde Ven.
Aakjær vidste meget godt, at hans Manuskript
ikke var fuldkomment. Om disse Erindringer
siger han selv: „De maa kun betragtes som Kladde
og Udkast til noget bedre.“
Under dette Synspunkt maa Læseverdenen ogsaa se dette Værk.
Georg Saxild.

E

Manuskriptet til fjerde Bind af Aakjærs Livserindringer
begynder — bogstavelig talt — med et Klip. Saksen har
gjort Skel mellem det Sted i tredie Bind („Før det dages“,
s. 182), hvor det hedder: „Og det lader den begyndende
Forfatter sig jo ikke sige to Gange“ — og den overfor
gengivne Fremstilling af Aakjærs Besværligheder rfted at
faa „Bondens Søn“ udgivet (1899).

I
„Bondens Søn6 1899, „Fadmelsfolk“ 1900, „Fjandboer“ 1901,
Forfatterkaar. — Arbejde i Pressen 1899—1903. — Nanna Krog
1902. — Politisk Udvikling. — Litterære Syrn- og Antipatier. —
Studentersamfundet omkring 1901. — Robert Burns 1897—98
og andre fremmede Forfattere 1901.

et varede kun et Aars Tid, saa havde jeg Manuskrip
tet færdigt til „Bondens Søn66. Jeg sendte det op til
Nansen med en ærbødig Skrivelse, idet jeg mindede ham
om, hvad han havde sagt den Aften paa „Politiken“.
Manuskriptet laa ret længe hos ham, uden at jeg hørte
et Ord fra ham. Saa begyndte jeg at rykke ham og æng
stelig spørge til min Bogs Skæbne. Nu fik jeg hele Her
ligheden tilbage tilsølet med Vinklatter. Den Bog kunde
de ikke bruge!
Saa kunde jeg begynde min Vandring forfra, og jeg
var næsten ved at mistvivle om nogen Sinde at gøre mig
gældende som Forfatter. Man raadede mig til at gaa til
Valdemar Vedel, han skulde være saadan en rar Mand,
der havde fremhjulpet mange unge Skribenter. Jeg skrev
til ham, om jeg maatte aflægge ham et Besøg. Omgaaende
fik jeg hans Invitation. Jeg kom ud til hans Logi i en af
Sidegaderne paa Østerbro. Vedel var nygift. Pigen, der
aabnede Døren for mig, maa have anmeldt mit Komme
mangelfuldt; for da jeg traadte ind i hans Studereværelse,
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laa det tre Alen lange, skæggede Mandfolk paa sit Gulv
tæppe og legede med en sød lille Datter, hvad der saa
overordentlig hyggeligt og idyllisk ud; men Vedel lige
frem stivnede af Generthed, da han saa mig paa Tærsk
len. Han raabte heftigt paa Pigen, og næsten som i Væm
melse skubbede han Barnet saa langt fra sig som han
kunde. „Marie, kom dog og tag Barnet! hvorfor tager De
ikke Barnet?“
Jeg blev ligefrem rød paa hans Vegne. Jeg tror aldrig
nogen Sinde, jeg har været i Stue med saa genert et Menne
ske. Han sad og læste i mit Manuskript, mens han nu og
da bed en Bemærkning af til mig; men han dækkede sine
Øjne med sin lange Haand, hvis Albue støttede paa Bor
det, uden at se op en eneste Gang. Det hele var nærmest
pinligt. Han havde ret mange Indvendinger at gøre mod
min Fortælling, som han syntes i mangt og meget min
dede stærkt om Henrik Pontoppidan, hvad jeg ikke kun
de give ham Ret i. Jeg tænkte ved mig selv, mens jeg
sad lige over for denne Kritikus, der trak sig sky ind i
sit Skæg: „Det bliver vist en ordentlig Vandgang. Han gi
ver dig aldrig i sine Dage en Anbefaling!“
Men jeg var næppe kommet hjem, saa laa der et Brev
fra Valdemar Vedel, hvor han med sirlig Haand strøede
det sødeste Sukker ud over Papiret, kort sagt: en Anbefa
ling, jeg aldrig kunde have ønsket mig bedre! Jeg var
en ny og ejendommelig Skribent, der øjensynlig engang
vilde sætte dybe Spor i dansk Digtning! Jeg var Valde
mar Vedel meget taknemlig for hans Elskværdighed, men
hans Psyke forstod jeg ikke et Muk af.
Denne Anbefaling har jeg altid betragtet som et Ad
gangstegn til det danske Parnas, og jeg vil alle Dage be-
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rømme denne underlige, kejtede og kantede Mand som
min Velgører!
Med Vedels Anbefaling i Lommen henvendte jeg mig
til en V. Oscar S^tofte, der havde en stor Boghandel paa
Købmagergade 26, men ogsaa havde begyndt at inter
essere sig for den ny Litteratur. Han var blandt andet Ud
giver af det af Mylius-Erichsen redigerede smukke Tids
skrift „Vagten“, der forresten havde trykt et stort Kapitel
af „Bondens Søn“ og senere offentliggjorde en Række af
mine Vers, foruden det første Portræt af mig, der nogen
Sinde var præsenteret Offentligheden. Det var tegnet af
min gode Ven Achton Friis, som jeg en Aftenstund havde
truffet paa Regensen hos vor fælles Ven Axel Rafael, nu
værende Politimester i Faaborg.
Alt det hændte i 1899, der skulde blive et ret begiven
hedsrigt Aar paa min Forfatterbane.
Saa snart jeg havde præsenteret Søtofte den flotte An
befaling fra Dr. Vedel, tog han ubeset „Bondens Søn“,
og udgav den — ganske vist med en skrækkelig Sats og
med nogle underlige Galanteriblomster paa Omslaget. Ud
styret var altsaa ret smagløst; men han gav mig dog et
Honorar for Bogen. Det var saamænd meget beskedent —
250 Kr., men jeg gjorde ingen Vrøvl, og som han sagde,
det kunde jo blive bedre siden, naar det viste sig, at min
første Bog gjorde Lykke; og det maa det vistnok siges,
at den gjorde.
Jeg var i hvert Fald nu en Forfatter, man regnede med.
Søtofte tog samme Aar min Digtsamling „Derude fra
Kjærene“, som han ogsaa honorerede.
I min Sommerferie hos Esper Andersen Aaret efter
skrev jeg til Efteraarsmarkedet 1900 alle de Noveller, der

12

nu rummes i de to Bøger „Vadmelsfolk“ og „Fjandboer“
tilsammen. Det var Meningen, at de skulde have været
i eet Bind, og jeg syntes, jeg havde faaet en fin Afrunding
paa Værket. Det var Meningen, at hver af Novellerne skul
de klarlægge en eller anden jydsk Ejendommelighed. Men
nu kom Høkeren frem i Søtofte: den Bog vilde blive alt
for tyk, vi maatte dele den!
Det var jeg meget ked af, men jeg maatte bøje mig
for Handelsmandens Krav, og saadan udkom „Vadmels
folk“ 1900 med kun seks af de ti Noveller. Min Komposi
tion var slaaet i Smadder. Jeg var gal i Hovedet! Mindre
gal blev jeg ikke, da Søtofte smølede saa græsselig med
baade Trykningen og Korrekturen, at Bogen først kom 8
Dage før Jul, saa den slet ikke kunde naa at blive an
meldt. Saaledes kom vi til at ligge omtrent med hele Op
laget usolgt igennem Aaringer. — Saadan kan en slet For
lægger ødelægge en de bedste Forhaabninger! Det varede
ikke længe, saa gik Oscar Søtofte bag af Dansen. Han
havde ingen Begreb om Forretning og var et uhjælpeligt
Vrøvl at have med at gøre.
Nu var jeg blevet saa kendt i den skrivende Verden,
at jeg kunde gøre mig Haab om at finde et bedre Forlag.
En Dag kom der Underhaandsbud til mig fra Peter Nan
sen, at han gerne vilde tale med mig. Jeg kom op paa
Gyldendal. Nansen smigrede mig tykt. Efter et Par bitre
Gloser fra min Side, fordi han havde refuseret „Bondens
Søn“, blev vi snart Perlevenner. Jeg maatte herefter kom
me med mine Manuskripter til dem. Saadan blev „Fjand
boer“ min første Bog hos Gyldendal (1901).
For at gøre gammel Brøde god igen, udvirkede Peter
Nansen, at jeg kunde hente 150 Kr. hver Maanedsdag som
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Forskud hos Gyldendal. Med den Stiver i Ryggen kunde
jeg afsige det meste af min journalistiske Virksomhed,
der sled stærkt paa mig, og ofre mig udelukkende til Litte
raturen. Jeg var dengang Nansen overordentlig taknemlig
for denne Ordning, der gjorde mine Bevægelser friere,
saa jeg ikke længere skulde være nødt til at gaa og gøre
mig ringe for at laane en Tikroneseddel hos Kammera
terne.
Men Forholdet rummer jo ogsaa en Fare, som de fleste
unge Forfattere ikke vogter nok paa. Før man vidste af
det at sige, sad man i Gæld til Halsen, og ens Forlag
kunde køre med en anderledes, end naar man stod fri.
Thi saa usle var jo en Forfatters Kaar i de Tider (er de
bedre nu?), at det næsten hørte til det umulige at skrive
disse 1800 Kr. sammen om Aaret. 50 Kr. for Arket for
1250 Eksemplarer, det var Maksimum i de Dage.
Jeg var ikke blandt de Forfattere, der kom i flere Op
lag før langt senere. Vel blev jeg i den Presse, der duede
noget, rost og anbefalet; men det var til Trods derfor for
bløffende lidt der solgtes af mig i de første 10—12
Aar.
„Fjandboer“ laa saaledes usolgt hen i lange Tider. Da
der var gaaet to Aar efter Bogens Udkomst, kom jeg en
Dag ind til den største Boghandler i Skive. Jeg spurgte
hvordan min sidste Bog var gaaet. Han svarede mig, at
der i hans Forretning var blevet solgt — siger og skri
ver — 2 Eksemplarer. Og det midt i det Opland, hvis
Bønder var Bogens Emne!
„Vredens Børn“, der kom i 1904, og som afstedkom
et helt Uvejr paa mere end 1000 Avisartikler, hvoraf de
fleste rasede og kogte imod mig, kunde lige knirkes op til
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2. Oplag, hvoraf det sidste laa usolgt helt op forbi
1912—14. Saadan gik det saa at sige alle mine Bøger.
Saadan gaar det vel al ærlig Kunst, der ikke smører
et Publikum med Englefedt i Mundvigene! Nansen sagde
en Dag til mig: „De vil engang blive meget solgt, Aakjær.
De vil blive en hovedrig Mand!“ Desværre opnaaede han
ikke at se det, og jeg viste tidt et utaalmodigt Ansigt,
naar han spøgende frembar Aarets Bogopgør.
En ren Fiasko blev mit store 3 Binds Værk om Steen
Steensen Blicher, som jeg havde samlet paa og givet Run
ding gennem tre lange Aar. Nansen troede paa det kost
bare Foretagende og havde ogsaa faaet Jacob Hegel til
at tro paa det. Det var et Subskriptionsværk, der kom i
36 Hefter. Der var regnet med mindst 2—3000 Holdere.
Det fik 600! Mit Honorar kunde knap dække mine Ud
gifter til Frimærker. — Jeg er tidt blevet kaldt for en
forkælet Forfatter. Saadan ser altsaa Sandheden ud, naar
man kommer bag om Rygtet og alle fjogede Overdrivel
ser.
Paa et Tidspunkt da „Vredens Børn“ var den mest om
talte Bog paa Markedet, havde mine Fjender faaet til Løb,
at nu havde Aakjær tjent 36000 Kr., saa det var en god
Forretning at „rakke Bønderne ned.“ Jeg havde indtil da
inkasseret nøjagtig 837 Kr.! Saadan er Sandheden om en
æstetisk Forfatters Indtægter!
For første Oplag af „Rugens Sange“, der kom i 1906
og for Alvor slog mig fast i den læsende Bevidsthed, fik
jeg i Honorar 537 Kr. Dette Oplag var fuldt tilstrækkeligt
til Læseverdenens Forsyning de første tre Aar. Det var
først senere, op mod min Alderdom, at Oplagene tog
Fart.-------
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Jeg har da heller aldrig kunnet leve af den Pen, hvor
med jeg skrev Litteratur, men maatte nødtvungen give mig
af med en Række andre Ting, der sled mig den Kraft ud,
der skulde have været brugt til noget bedre! I tre Aar
var jeg Hovedstadskorrespondent ved den socialdemokrati
ske Provinspresse. Til at begynde med var der 7 Blade,
til hvem jeg sendte mine Meddelelser. Det var mest Rigs
dagsbreve, som jeg underskrev med Mærket „Loke“, og
som tidt behandlede vore gæve Tingmænd paa en ret uær
bødig Maade. Disse Breve er aldrig blevet udgivne; de
fleste fortjener det vist heller ikke. Men dengang, fra 1899
til 1903, blev de ret meget læst i visse Kredse og kan
ikke frikendes en vis Bidskhed. Det almindelige Rigsdags
arbejde tog jeg meget nonchalant; men det morede mig at
tegne en Situation eller give et Par raske Rids af et selv
glad Fysiognomi. Der var mange af Datidens Ministre, der
kunde glæde sig ved min Bevaagenhed. Alberti har jeg
med min Pen givet mangt et Prik i Sulet, før Ballonen
endelig revnede med et Knald.
Foruden mit Brev, hvori jeg gav en Slags Gennemgang
af hvad der var sket ved Rigsdagsmødet, skulde jeg ogsaa tilvejebringe et Referat af de udødelige Ord, der faldt
fra Tingmændenes Læber. Og alt det skulde jeg have med
Aftenekspressen til Provinsen, for at det kunde staa i mine
Blade Dagen efter.
Det var et Liv i emsig Travlhed, saa længe Rigsdags
sæsonen varede. Jeg løb dengang altid omkring med Hektografblæk paa Fingrene, og næsten al min Dag fra Kl. 1
til 8 gik med til dette Sjov, som indbragte mig en ret
kummerlig Skilling, da den socialdemokratiske Presse
dengang var ludfattig og maatte pine mig ned til det
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mindst mulige. Jeg havde til at begynde med 7 Blade,
men der var ikke nogen videre Enighed mellem dem, og
for de kasserede Artikler fik jeg hyppigst ingenting.
J. P. Sundbo, der var min personlige Ven, var den der
havde faaet Partiet med paa Ordningen, saa jeg var ble
ven den foretrukne. Folketingsmand Harald Jensen, „Kong
Harald“ som han kaldtes blandt Vennerne, havde det sid
ste Ord i Sagen. Han var mig aldrig helt gunstig stemt.
Han fandt mine Korrespondancer for springske, vilde hel
lere have set de tørre Fakta serveret paa en solid Maade.
Jeg var inderst inde ked af det Hele, men havde svært
ved at undvære de kære Skillinger, selv om de var smaa.
Nu kom, som før sagt, Peter Nansens Tilbud fra Gylden
dal og stillede mig friere. Jeg var egentlig glad den Dag,
jeg kunde slippe al den Korrespondance-Halløj og en
Gang for alle vaske Hektografblækket af Fingrene!

En Vinterdag i Begyndelsen af 1902, da jeg just sad
midt i Blækkeriet, ivrig bøjet over en Hektograf (det var
mens jeg boede paa Hjørnet af Vesterbrogade og Helgolandsgade paa en fjerde Sal, sammen med Niels Bransager), blev der ringet paa min Dør, og der stod to Damer
i Halvlyset. Den ene kendte jeg særdeles vel, og havde
kendt i mange Aar, det var Fru Eva Understrup, Herning;
den anden havde jeg aldrig set før, men hun blev præ
senteret som Fru Understrups Kusine, Frøken Nanna
Krog.
Det var lige før Jyllandsekspressen skulde gaa, og jeg
maatte hurtigst paa Banegaarden med mine Korrespon
dancer til mine Provinsblade. Det faldt mig ikke besvær-

Frøken Nanna Krog, fra 1907 Fru Nanna Aakjær.

Valdemar Vedel.

Edvard Brandes.

Peter Nansen.

V. Oscar Søtofte.
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ligt at overbevise Fru Understrup om, at Situationen var
penibel; men i Løbet af en halv Time vilde jeg have det
Hele fra Haanden. Den fremmede Dame derimod rød
mede og var ved at flygte, da hun kun med stor Møje havde
ladet sig overtale til at gaa med op til Kusinens Bekendt.
Da jeg havde set lidt paa hende, var jeg straks klar over,
at hende vilde jeg ikke „der skulde gaa“, for aldrig det!
Hun maatte endelig ikke løbe! Jeg skulde skynde mig alt
det, jeg kunde, og saa havde jeg Aftenen fri; saa skulde vi
faa en rigtig stor og god Passiar!
Jeg fik dem da omsider trykket ned i min umagelige
Sofa, hvor de sad stille som et Par natteblinde Høns —
jeg havde jo den eneste Lampe i Stuen — og der blev de
siddende og smaahviskede til jeg ganske færdig strøg ud
i Mørket med min Korrespondance og vendte tilbage igen
med Hundrede Undskyldninger.
Nu kunde jeg rigtig vende mig imod mine Gæster, mest
mod den nye, og se hvor indtagende og sød hun var. Jeg
var forelsket i hende fra den første Stund, jeg saa hende
under Lampelyset, og vi har aldrig været ude af hinandens
Sind siden den Aften. Vi betragtede os egentlig som For
lovede fra den Kvæld:
„Tesist saa bløw vi Manh aa Kuen, aa Ingen haa faatrøt et!“

Saa langt naaede vi vi dog først 5 Aar senere, nemlig
den 27. April 1907. — Saa tilfældig slynger Skæbnen
sine Rosenlænker om Menneskenes Børn.
Jeg vil ikke her fortælle om min anden Hustru, i hvem
jeg heldigvis havde fundet den guddommeligste Modsæt
ning til den første. Hun har næsten bragt mig til at glem
me, at jeg har været gift før, og det var ellers svært! Hun
Efterladt« Erindringer

2
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har da ogsaa tit fortalt, hvor fuld af Mistro jeg var i vor
første Forlovelsestid, indtil jeg rigtig turde tro paa den
Lykke, jeg havde i Hænde. Men vor Ægteskabshistorie op
sætter jeg til et senere Tidspunkt af denne Skildring.

Jeg maa endnu engang forsøge at oprede nogle filtrede
Marelokker fra min Væksttid i Halvfemserne. Jeg vil for
søge at gøre Rede for det social-politiske, der spiller en
betydelig Rolle i min Digtning og da især i mine Artikler
og Taler.
Som tidligere meddelt, havde jeg været politisk inter
esseret lige fra Drengeaarene og altid demokratisk betonet.
Min Far var Venstremand, om end paa en egen stil
færdig Maade, og i den Henseende slægtede jeg ham
paa.
Min første politiske Helt var Jens Busk. Den Dag i Dag
maa jeg indrømme, at jeg aldrig har truffet en mere genial
og naturbegavet Bonde. Det første, jeg hørte om ham, var
hans skaanselsløse Kritik af de Mishandlinger, som Befalingsmændene øvede mod deres undergivne paa Husarkasernen i Jægersborg (1879). Jens Busk havde selv lig
get to Aar som Dragon i Aarhus, han vidste jævnhen
Besked med hvad han talte om. — Hvor jeg hørte ham
tale første Gang kan jeg nu ikke mer huske, men det maa
have været i Begyndelsen af Firserne, hvor han brugtes
meget ved politiske Møder imod Provisorierne. Denne
Bonde var den fødte Taler. Uden at bruge Manuskript eller
støtte sig det ringeste til det skrevne Ord, randt Ordstrøm
men fra ham som et naturligt Bækkevæld, der hoppede og
sprang, — med Viddets og Satirens Svøbeslag og med en
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uomgængelig Bondelogik, der ramte Tingene i Prikken!
Jens Busk kendte ikke til Famlen. Ordsprog og rammende
„Sejer“, som han selv lavede paa staaende Fod eller
huskede fra sit eget østjydske Folkemaal, snørede hans
Modstander til Latterens Gabestok, saa han blev naadeløst
prisgivet til Publikums Grin. Jens Busk fik altid Latteren
paa sin Side. Hans Taleform var Ironien. Han var en
Slags jydsk Bonde-Hørup uden Forbillede, der paa sin Vis
var lige saa genial som Hørup selv. Det var en kostelig
Oplevelse at se ham i en politisk Fægtning med en gammel
provisorisk Hugaf som Kaptajn Jagd, der var plump og
bidsk, hvor Jens Busk ærtede og stak. Det er Jens Busk,
der har skabt saadanne Udtryk som: „have ren Halm i
Støvlerne“, „at ta’ fat paa at klinke Postelinet“ og et Utal
andre.
Han fik omsider en Slags jydsk Pendant i den bonde
fødte Jurist Je Kaa Lauridsen fra Herningkanten, der
ogsaa spillede en meget betydelig Rolle i 80’ernes Klub
liv; men han var i Modsætning til Jens Busk Akademiker.
Han var ogsaa en grumme vittig og slagfærdig Mand, der
havde sit Rustkammer i Folkesproget, det brede HerningJydsk; men han virkede dog en hel Del ved sit outrerede,
usoignerede Udseende, hvor Jens Busk var Sirligheden
selv, med sin altid nydelige sorte Krave og Sølvspænder
paa Skoene, som han paa sin Plads i Folketingssalen
havde for Skik at lægge op paa Sidemandens Stolerand.
Je Kaa Lauridsen endte i Drik og Udskejelser. Jens Busk
drak aldrig, men gik før sin Død over til Katolicismen;
hvad der maaske var hans Livs største Paradoks.
Den Rigsdagsbonde har egentlig aldrig faaet sin Lige,
hvor meget end begge Ting har været opfyldt af danske
2*
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Bønder. Ingen har formaaet at løfte hans Arv, hans eksem*
pelløse mundtlige Behandling af Folkesproget.
Der har formodentlig været skarpere, langt mere sko
lede Hoveder mellem hans Kaldsfæller. Som Rigsdags
politiker blev Jens Busk aldrig regnet højt, fordi han ikke
havde nogen Sans for Krogveje; men alle de Bønder, jeg
har kendt baade i og uden for Rigsdagen, falder uhjælpe
lig igennem ved Siden af ham som Naturbegavelse. De
andre var mere eller mindre dygtige Sognerådsmedlem
mer, der talte det jydske som denne vamle Grød af Landsbymaal og Avisdansk. Jens Busk var den eneste, der
kendte sit Sprogs Fortrin og vidste at løfte det op til vir
kelig Talekunst. Det er nu tyve Aar, siden han døde; men
jeg tænker stadig paa hans Møder og hans rappe Forpost
fægtninger mod forbenede Reaktionære som nogle af mine
gladeste Oplevelser. Han staar stadig som et lysende Eks
empel paa, hvad det jydske Folkesprog formaar, naar det
behandles med Bevidsthed og Virtuositet.
Vort Folketing med de mange Bønder er blevet en kede
lig, vittighedsforladt Sogneraadssal. Bonden tager aldrig
mere sit eget djærve og rammende jydske Maal med sig
ind i Folketingssalen, lige saa lidt som man paa dette
Sted ser en sort Krave mere. Bonden har ladet sig glat
høvle og berøve sit oprindeligste Særpræg for ikke at
stikke af mod de polstrede Omgivelser. Under saadanne
Omstændigheder er det en Lise at tænke paa Jens Busk
og hans djærve, særprægede Vadmelsskikkelse!
Baade Firsernes og Halvfemsernes offentlige Liv var jo
anderledes mærket af Politik end Nutidens. Politik var
saa noget nær vort daglige Brød. Et rigtigt Mandfolk
maatte dengang have politisk Interesse, ellers var han en
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Fims og en Slapsvans, en Glose, der skabtes dengang og
brugtes meget. Det var en Oplevelse at høre Viggo Hørup
paa Sommerlyst, i Korups Have, i Lørups Ridehus, eller
hvor han ellers brugte sin funklende Veltalenhed.
Hvad Georg Brandes var som litterær Taler var Viggo
Hørup som politisk. Han gjorde Talen til den slebneste
Kunst. Det var Latteren og Harmen, han bejlede til, og
det gjorde han altid til Gavns. Han talte just ikke ofte,
ligesom for ikke at slide paa det ædle Værktøj; men hver
Gang han tog Ordet, stod Bladene i Brand Uger derefter.
Han var vel nok blandt Modstandere den mest frygtede og
hadede i Landet. Til daglig var han en saare stille Mand,
der helst gik og nussede omkring deroppe i „Politiken“s
Hus i Integade uden at sige et Muk til noget Menneske.
Skønt jeg dog ikke saa sjælden har været i Stue med ham,
mindes jeg næsten aldrig, at han har aabnet Munden. Han
smilede og nikkede, faldt ned i en Stol, fik fat i en tilfæl
dig Bog, der laa inden for hans Arms Længde, og kunde
nu sidde hensunken over den i Timevis. Naar han var i
godt Humør, havde han en egen larmende Maade at gnide
sine Hænder paa, næsten som en Klapperslange, der rejste
sin truende Rangle. Men der stod Respekt fra ham. Sad
han hensunken i en Bog, turde ingen forstyrre ham. Skønt
jeg skrev i hans Blad i mange Aar og kom paa Bladet
baade nu og da, har han aldrig sagt et Ord til mig, om
hvad han syntes om mine Artikler. Meget Indtryk har de
formodentlig ikke gjort paa ham. Men naar denne stille,
ordknappe Mand kom op paa en Talerstol, var han som
forvandlet. Saa tog han inden længe den store Forsamling
med Storm. Der var ikke et dødt eller ligegyldigt Ord i
hans Mund; men alt var udtænkt og afvejet og slebet, ind-
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til det stak som det skulde stikke. Hans Tale svang imel
lem den salteste Svie og høj sønderlemmende Patos, som
man ikke skulde tro denne ellers saa tavse Mand i Besid
delse af.
Ogsaa hans Type er helt forsvundet af det danske Folke
ting, som fra vore Talerstole rundt om i Landet. Niels
Bransager var, mens han levede og var i sin Blomstring,
en smuk Efterfølger og Dyrker af denne forædlede Taler
kunst. Siden er der ingen kommet efter, der har forenet
Politik og Sprogkunst. Engang imellem Ove Rode, for Aar
tilbage Frederik Borgbjerg, glimtvis ogsaa Jens Peter
Sundbo, der jo for øvrigt har faaet sin Uddannelse i
Hørups Skole, forinden han, ligesom jeg, gik over til
Socialdemokratiet. Ellers staar det skralt til med Talekun
sten i det lille Danmark. Der var maaske ogsaa mere Brug
for den i 90’erne, da Estrupiatets Mare rugede over Af
grunden.
Det var svært, hvad man kunde fordøje af Politik den
gang. Flere politiske Ugeblade udgaves og gjorde megen
Lykke. Jeg mindes saaledes med Taknemmelighed Hen
ning Jensens „Enhver Sit66, som jeg læste gennem mange
Aar, og som bidrog meget til at give radikal Ungdom
politisk Rejsning; men ellers var mit daglige Brød inden
for Pressen jo Hørups Blad „Politiken66'. Dets Betydning
for min Aandsudvikling kan vanskelig overvurderes. Nu
har jeg læst det Blad i 40 Aar. Det er forunderligt, som
saadan et Blad kan gaa op i ens Kød og Blod og blive en
aandelig Fornødenhed, uden hvilken man ikke synes man
har tilbragt Dagen paa sømmelig Vis. „Politiken“ har
mere end noget andet Aandsorgan formet min Sjæl. Den
har bragt mig i Forbindelse ikke blot med mit eget Sam-
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fund men med den hele, vide Jord. Det er jo et Blads
Bestemmelse. Uden at vi ved det, er dets Anskuelse om al
Livets utallige Fænomener gledet over i os og har bestemt
vor Maade at se og tænke paa, især da i de unge Aar,
da Modtageligheden var større og Tilslutningen mere
ubevidst. Man kan reagere over for en enkelt hasarderet
Artikel, men Resultatet bliver alligevel, at det Blad, vi
daglig holder og læser, smitter af paa os, farver vor Sjæls
Indhold indtil den inderste Trevl og Fiber.
„Politiken“s litterære Meninger har gennem Tiderne
haft et fast Tag i mig, især i den Periode, da Brødrene
Brandes’ myndige Penne prægede Bladets Aand. Men dets
Politik ophørte jeg at dele med det, længe før Hørup døde.
Jeg kan ikke rigtig gøre Rede for, hvordan det gik til,
at jeg omsider ombyttede de Radikales Politik med Social
demokratiets; men Grunden maa sikkert være den, at
Socialdemokratiet i alle Arbejderspørgsmaal gik mere
direkte ind paa Livet af Tingene.
Døgnpolitikken har aldrig rigtig formaaet at fange min
Interesse. Min Hang til Politik stammede fra min Lyst til
at se nye Folkelag komme op i Lyset. Husmændenes, Arbej
dernes, ikke mindst Landarbejdernes, Bestræbelser for at
godtgøre deres menneskelige Ret til ogsaa at faa en Plads
i Solen, det var egentlig al den Politik, jeg havde Brug
for; og den fandt jeg langt stærkere udtalt hos Socialdemo
kraterne end hos de Radikale.
Saa længe Hørup førte sin Svøbe mod Militarismen og
alle dens Afskygninger, da var jeg fuldt ud hans Mand,
thi Antimilitarismen udtrykte han med større Skarphed og
Kraft end andre; men da de positive og sociale Opgaver
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for Alvor kom paa Dagsordenen, slog hans Vid og Satire
ikke til.
Da følte jeg Trang til et mere positivt Program, og det
fandt jeg i 90’ernes Slutning hos Socialdemokratiet.
Allerede omkring 1890 havde jeg med den dybeste
Glæde sat mig ind i Henry George og hans Værk „Frem
skridt og Fattigdom“, hvor noget saa tørt og hidtil ubegri
beligt som Jordrente var løftet op i en Sfære af Kunst og
Hjærtevarme, foruden en ubrydelig Logik, saa jeg tyveaarige Gut slugte Kapitel for Kapitel af dette forunderlige
Værk (i C. K Ullmanns Oversættelse) som den skønne
ste Roman, der nogen Sinde var skrevet om Menneskeslæg
ten og dens tragiske Kaar gennem Tiderne.
Det er Henry George, der danner Grundfjældet i min
sociale Udviklingsstruktur. Han synes mig den Dag i Dag
den ideelle Skribent. Denne Forening af logisk Kløgt, af
alsidig Viden og en aldrig kølnende Varme for de socialt
forurettede har jeg heller ikke senere truffet saa stærkt i
noget andet Værk.
Senere læste jeg Karl Marx: „Kapitalen“. Marx’ Skil
dringer af Livet i de engelske Fabrikker, før de fik nogen
Fabrikslov, der kunde begrænse Arbejdstidens Længde —
ogsaa dette greb mig om Hjærtet, saa jeg aldrig glemte det.
Jeg kom til at skønne, at der var Nød i Verden, som intet
Lodskud kunde bunde, og at ingen Interesse kunde maale
sig med den, direkte at hjælpe nødstedte Menneskesjæle.
Af den Grund føjede jeg mig ind i den socialdemokra
tiske Kampfront, som jeg syntes førte mest direkte til det
høje Maal: „Menneskeaandens Demokratisering“ og hele
vort Samfunds Socialisering.
Jeg er forblevet ved dette Parti i alle de Aar, der er
fulgt efter. Jeg var jo ikke Døgnpolitiker, saa ingen kunde

Niels Bi ansager.
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tvinge mig til at følge noget Parti i tykt og tyndt. Men i
de store almindelige Retningslinier har jeg aldrig været
fristet til at gaa andre Veje end dem, det internationale
Socialdemokrati har sat paa sit Program.
Socialdemokratiets Politik forekommer mig stadig den
eneste Politik, en Politik, der ikke er begrænset af natio
nale Skillelinier, men omfatter den hele Jord. Socialdemo
kratiet er et Verdensparti, der finder Brødre og Menings
fæller i Millionvis paa hele den udstrakte Klode.
Jeg priser mig lykkelig, at jeg paa et saa forholdsvis
tidligt Tidspunkt af min Digterbane fandt hen til dette
Parti og derved fik solid Grund under Fødderne.

Alt for megen Digtekunst svæver i Luften; for det be
kender jeg ærligt: jeg interesserer mig ikke stort for anden
Kunst end den, som er socialt betonet, den der er skabt
ikke som en ørkesløs og tom Leg med Stil og hvad det
altsammen hedder, men er gjort som en personlig Indsats
for at løfte og glæde Menneskene og gøre dem deres Stil
ling i Tilværelsen bevidst.
En saadan Digtning var det, der blev indledet af Hol
ger Drachmann med hans straalende Digt „De engelske
Socialister66; et saadant Digt var Henrik Ibsens sønderflængende Satire fra 60’erne: „Abraham Lincolns Mord66; og
op igennem 70’erne og 80’erne var ethvert nyt Værk af
nogen Værd socialt farvet og havde sin Rod i Dagens og
Døgnets Kamp. Derfor elsker jeg ogsaa Henrik Pontoppidan. Hans Smaanoveller „Fra Hytterne66, „Sandinge
Menighed66, „Skyer66 og Tylvtetal af andre mindre og
større Fortællinger har været med til at nære mit eget
Livsindhold.
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„Fra Hytterne“ er jo et af de første Værker i vor Litte
ratur, der direkte gaar i Breschen for den forurettede
Landsby proletar. Det er den sunde Litteratur i vort Folkesamfund i Modsætning til det Interregnum af luftig Fan
tasisteg og erotisk og katolsk Sammensurium eller over
raffineret Sensualisme, der præger 90’ernes Ti-Aar med
Johannes Jørgensen og de andre midnatstudende Taarnugler i deres maanebelyste Glamhuller.
Til denne Litteraturretning har jeg altid følt mig i
næsten fjendtligt Forhold. Det er den goldeste, den ble
geste inden for Litteraturhistorien, hvor en Flok halvfran
ske Litterater svinger sig op imod Maanen eller knæler
for „Guds Moder“ i taabelig Foragt for den danske Jord
og de Hverdagsmennesker, der bor paa den.
Det har ligefrem altid været mig noget af en Pestilense
at læse en Forfatter som Johs. Jørgensen. Hans fænome
nale Skaberi baade i Stil og Livsopfattelse kan faa mig til
at spy! Ham og hans Retning ved jeg i hvert Fald, at jeg
intet skylder! Men disse Maaneskinsmænd fik udleveret
et helt Ti-Aar til deres Klynk og Kvide. Det var paa Tide,
at den danske Digtning kom ned til Jorden igen; og til
Jorden kom den med den jydske Retning, hvis enkelte Skri
benter gennemgaaende var bondefødte. Med den jydske
Retning var det forbi med Ørkesløsheden og det golde Spil
med sirlige Eftersætninger. Vi var sunde og rødmussede
Folk, men vi var uden nogen Leder eller Samlingstegn;
derfor blev vor Kamp haard, da vi skulde „ride Sommer i
By“ og føre dansk Bondeland ind i Hovedstadslæserens
Interesse.
Alle de andre Litteraturretninger havde fra første Færd
haft en Fører. Romantikken havde Johan Ludvig Heiberg
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og adskillige andre. Realismen fra 70’eme havde altid
Georg Brandes, den utrætteligste Lansedrager for den ny
Tid. Halvfemsernes Maaneskinsmænd havde C. E. Jensen.
En besynderlig Ting, at denne blege, livsfjerne Litteratur
skulde have sin Fører og Udraaber i netop „Socialdemo
kraten6^ begavede Anmelder. Det er ikke altid, at dette
Blad viser den samme Forstaaelse af, hvad der tjener Ar
bejderen i Litteraturen som i Politikken. Jeg kan ikke andet
end anse det for et stort Misgreb, at en saa decideret Fein
schmecker som nu afdøde „C. E.“ igennem talrige Aar har
været den litterære Køgemester for det store Arbejderparti,
hvor en sund og robust Mand fra en af Broerne, der kunde
sætte sin Fod paa Brostenene og lugte, hvor han var, vilde
have været nok saa naturligt et Bindeled mellem den leve
dygtige Litteratur og Arbejderpartiet.
Men den jydske Retning fik ikke sin egen Kritiker. Den
Mand kom aldrig frem og har ikke vist sig endnu, der for
stod den inderste Nerve i den jydske Retnings Litteratur.
Altid stod Kritikken fremmed over for vort Milieu, vort
Sprog, der til Tider slog over i Dialekt, vore ædleste Natur
stemninger, for ikke at tale om vor sociale og samfunds
bestemte Retningslinie. Vi var først og fremmest Sam
fundsmennesker — naar vi skrev, som naar vi talte —
først i anden Linie kom det æstetiske. Men vi maatte bruge
en hel Menneskealder for at bryde den Modstand, der
altid har hersket mellem Hovedstad og Bondeland. Hoved
stadens kritiske Penneskafter var os fra Begyndelsen
fjendtlig stemte, og der var ikke andre Kritikere end
Hovedstadens og bliver i et saa lille Land som Danmark
vel aldrig andre!
Vi fik hurtig en Frase stukket ud, der blev vendt og
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drejet og haanet og spiddet indtil Væmmelse, Frasen om
„den jydske Bevægelse“, der naturligvis blev drejet saadan omkring, at i Jylland var alt hvad der var stort, der
uden for intet. Frasen blev lanceret en skønne Dag af Johs.
V. Jensen.
Men der var ingen saadan jydsk Bevægelse, rettet imod
Hovedstaden. Vi jydske Forfattere, der begyndte at skrive
omkring Aar 1900, havde aldrig haft en Sammenkomst, en
Samtale eller et fælles Program af nogen Art, ulykkelig
vis heller ikke en fælles Kritiker, der kunde værge vor
Ryg og rydde de værste Sten af Vejen frem til et Publi
kums Gunst; vi bandtes kun sammen af dette ene: vor
Hjemstavnskærlighed til den jydske Halvø og saa vor af
gjorte Fornemmelse af, at vi i stærkere Grad end noget
tidligere Slægtled af Skribenter var Samfundsmennesker,
der følte os bundne ikke bare af vort Kunstnerkald, men
af dette ny Samfunds sociale Ve og Vel.

Jeg har allerede fortalt om mit Forhold til Studenter
samfundet. Her eksisterede fra tidligere Aargange en min
dre Diskussionsklub „Uglen“. Her holdt jeg, allerede i de
første Aar jeg blev Medlem, indledende Foredrag om
„Ungdom og Politik66. Et andet Emne bar den dristige
Overskrift „Djævlens Historie66 (Begge disse Taler er op
tagne i „Sml. Værker66).
Omkring 1898 var jeg Medstifter af den socialdemo
kratiske Studenterforening „Catilina“. Blandt Debattører
ne her husker jeg især K. K. Steincke, Justitsminister i
det første socialdemokratiske Ministerium. Denne Forening
var de Radikale inden for Studentersamfundet en Brand
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i Næsen. I 1902 fik den sin egen Fane: to ildrøde Fakler,
der bøjer sig sammen i Toppen, med mine to Verslinier
som Devise:
„Af Folket vi kommer, til Folket vi gaar,
dets Lykke skal være vor Lov.‘‘

Fanen var malet af Achten Friis.
Med denne Standard i Spidsen fik jeg i 1902 50 Aka
demikere til at slutte sig til Arbejdernes Maj demonstration
og March til Talerstolen paa Nørrefælled. Det førte mig
ind i en broddet Polemik med Carl Ewald. Han skrev i
„Politiken“, jeg i „Socialdemokraten“ (se min Artikel
„Med eller ikke med“). Af Folk der deltog i denne
Demonstration mindes jeg nu kun Overretssagfører Viggo
Lachmann.
Denne Studenterdemonstration irriterede stærkt „Poli
tiken“ og dens Kreds. De demokratiske Elementer var ved
at glide mod Højre. Endnu i 1898 stod J. C. Christensen
i Folketinget som Bondepartiets smukke Høvding, der talte
imod Militarismen og „Forliget“ og hele den ormstukne
Arv fra den Estrupske Reaktion. Men det varede desværre
alt for kort. I 1901 kom Systemskiftet, hvor Venstres
Mænd med Hørup i Spidsen rykkede op paa Ministertaburetteme; men i 1902 var Faneflugten fra de gamle demo
kratiske Principper allerede fuldt kendelig.
Det harmede især den frisindede Ungdom inden for
Studentersamfundet, at Venstre og dets Ministre gik i
Folketog til Kongen, den gamle stædige Methusalem paa
Tronen, Christian IX, der altid havde spillet under Dække
med det yderste, mest befæstningsgale Højre. Jeg skrev
mit Spottedigt „En Fabel“, der tager Sigte paa Venstres
Førere i deres Logring for „le Grand-Danois“. Digtet var
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vel strengt taget Majestætsfornærmelse, men fandt dog Op
tagelse i L. C. Nielsens nye Blad „Tidspunktet“, der ikke
levede ret længe, men dog ikke døde af mine Giftpiller!
Ove Rode var dengang Formand i Studentersamfundet.
Hørup var død samme Foraar efter et langvarigt Sygeleje.
Der var ikke saa lidt Usikkerhed og Nervøsitet inden for
Radikalismens Lejr. De frisindede Elementer inden for
Studentersamfundet nærede ingen Tillid til Ove Rodes
Politik. Venstres snobbede Tog til Kongen skulde passere
forbi Studentersamfundets Bygning paa Frue Plads. Ove
Rode vilde hejse Flaget i Anledning af Marchen. De fri
sindede Elementer vilde hindre det. Det gjorde, at Rode
faldt som Formand ved næste Valg.
J. C. Christensen, der ved Hørups Død havde mistet
enhver Modvægt, drev længere og længere over mod Reak
tionen. Ove Rode vilde dække Systemskiftets Handlinger,
hvad der førte til evige Skærmydsler inden for Studenter
samfundets Mure. Ivar Berendsen afløste Rode som For
mand, da han var anset for mere radikal. Niels Bransager,
Frederik Weis og jeg blev valgt ind i Bestyrelsen, hvor jeg
sad et Par Aar. Jeg var saaledes Bestyrelsesmedlem, da
det ny Studentersamfund blev indviet paa Frue Plads.
I 1902 havde vi en skøn Fest i Anledning af Bjørnsons
70 Aars Fødselsdag, hvor jeg skrev Festsangen. Bjørnson
var dog ikke selv til Stede. Ved denne Lejlighed lærte jeg
at kende, hvilken Forskel der er paa Københavnere og
Landboere.
Jeg havde skrevet min Sang til Melodi af: „Der ligger
et Land mod den evige Sne66 (Bjørnson). Denne Melodi
var en af de hyppigst anvendte i Højskolekredse; men der
var tilsyneladende ikke et Menneske, der kendte den inden
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for denne Studenterborg, og det var jo en flov Sag for
mig, hvis Sang truede med at falde komplet til Jorden.
Da reddede en Søn af Højskoleforstander Nørgaard,
Testrup, Situationen ved at springe over Ryggene paa en
Masse Kammerater for fra Salens Midte at bane sig Vej
til Klaveret. Da „tykke Nørgaard“, som vi kaldte ham,
havde spillet Sangen igennem, sang efterhaanden Forsam
lingen med, saa Æren blev reddet. Men jeg tog mig mere
i Agt en anden Gang for at stole paa Københavnernes
Kendskab til vore Folkemelodier; thi der var de omtrent
blanke, hvorimod de kunde Melodunten til enhver Revy
vise, hvad jeg aldrig lærte.

I Slutningen af 90’erne havde jeg for Alvor taget fat paa
at oversætte Robert Burns, hvis Digtning jeg længe havde
været fortrolig med, og som jeg aldrig kunde blive træt
af at læse igennem Gang paa Gang. Det var vel mest hans
rytmeskønne Elskovsvers, der lokkede mig; men ogsaa
hans dybe sociale Interesse var rigtig efter mit Hjærte.
Jeg oversatte omkring 1898—99 vel det meste af en
halvhundrede Stykker.
Jeg læste dengang meget Lyrik og oversatte heller ikke
saa lidt, især social Lyrik, hvoraf vor egen Litteratur ejede
saa lidt.
Mens jeg var Hovedstadskorrespondent til den social
demokratiske Presse, gjorde jeg den Aftale med Jens Peter
Sundbo i Esbjærg, at jeg til hans Blad „Vestjyllands
Socialdemokrat“ skulde levere en Række sociale Oversæt
telser for 8 Kr. Stykket, hvad der jo var meget beskedent;
men Pengene var smaa dengang ved Provinspressen. Sund-
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bo gav mine Digte et smukt Udstyr og lod dem sætte op
med en stor Type. Jeg gennemsøgte det meste af den evropæiske Lyrik, der havde en social Pointe. Arbejdet mo
rede mig. Det blev efterhaanden til en stor Serie, som
siden er trykt i mine samlede Digte.
Hvad Indtryk disse Vers gjorde paa Læseverdenen, har
jeg egentlig aldrig faaet at vide, da Anmelderne aldrig har
omtalt dem med en Stavelse. Sundbo for Resten heller ikke,
saa det var næsten som var de forsvundet i en Sprække i
Jorden.
De kunde ellers nok have været Omtale værd. Jeg er
vis paa, at der aldrig er set dristigere Digte paa Dansk
end dem, som her stod trykt i det lille, skikkelige Provins
blad i en Afkrog af Landet i 1901—02. Men synes de end
ikke at have haft nogen større Betydning for andre — for
mig selv var Betydningen ingenlunde ringe. Her var Over
sættelser af forlængst afdøde Klassikere som Fr. v. Sal
let, Freiligrath og Béranger, en hel Serie af Carl Snoilsky
og en Række moderne Lyrikere som William Morris og den
ubeskrivelig dristige og sarkastiske James Thomson, der
ikke skaanede selve det engelske Kongehus. Her var
Forsslund og Richepin og Detlev v. Liliencron og mange
flere, men der var dog først og fremmest min egen kære,
sunde og stærke Robert Burns.
Ham var jeg i Tiden omkring 1900 mægtig optaget af.
Jeg holdt Foredrag om ham for Arbejderne i Esbjerg
nævnte Aar og oplæste mange af mine Oversættelser. Jeg
kunde ikke dengang være i Stue med en Ven ret længe,
før jeg begyndte at fortælle eller recitere Robert Burns.
Saaledes var jeg en Søndag kommet ud at besøge Johan
Skjoldborg, der boede til Leje i Lyngby. Jeg blev der om
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Natten, og da vi Dagen efter gik en Spadseretur sammen
i den herligste Morgensol, der funklede i Alleerne omkring
Jægersborg, fortalte jeg ustandselig, mens vi gik, Skjold
borg om Robert Bums. Jeg fortalte, at jeg var i Færd med
at oversætte et stort Digt af denne Sanger „En Husmands
Lørdagskvæld“. Jeg var dengang mere letsindig med at
fortælle andre Forfattere om mine Forehavender, end jeg
er nu. Jeg fortalte ham Vers for Vers Indholdet af hele
det lange Digt, som jeg trofast bar i min Erindring. Det
maa have gjort et dybt Indtryk paa min Tilhører; thi da
hans næste Bog „Sara“ udkom, var Motivet udnyttet til
de mindste Enkeltheder i Indledningskapitlet, der formo
dentlig er det skønneste, Skjoldborg nogen Sinde har
skrevet.

II
Jebjærg Mejeri 1899 ff. — „Derude fra Kjærene“ 1899. Inspira
tion og Teknik. — Bogens Bedømmelse. Kritikere. —

Jeg har tidligere fortalt, at jeg havde gjort Achton Friis’
Bekendtskab en Dag paa Regensen i Slutningen af
90’erne.
Friis var dengang forlovet med en udmærket Dame,
en Russerinde Fru Lisa Jørgensen, som tidligere havde
været gift med en Søkaptajn. Hun betegnedes altid kun
som „Madame“ og havde et nydeligt Hjem i Overgaden
over Vandet, hvor jeg ofte kom sammen med hendes og
Friis’ Kunstvenner.
Friis var et overordentlig intelligent og underholdende
Element, der, inden han blev opereret for en Svulst paa
Stemmebaandene, sang alle muntre Revyviser med et
ypperligt Humør. Han var allerede dengang en stor
Kunstner paa Mandolinen, som samlede en Række andre
musikalske Kunstnere omkring sig, deriblandt en Kronemann, der senere tog Navneforandring til Corona.
I denne Kunstnerhybel levedes der et glad og harmløst
Kunstnerliv, der kunde fortsættes til langt ud paa Næt
terne, hvor der blev sunget og læst op, men især spillet,
mens der serveredes en Kop Te af den intelligente Vært
inde, der især var inde i alt, hvad der vedrørte russisk
Kunst og Litteratur.
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Der kom i dette Hjem bl. a. Skuespilleren Albrecht
Schmidt og hans Kone Thora, der var en Søster til den
dengang fejrede Skuespillerinde Anna Larssen.
I Sommeren 1899 havde en Del Bekendte inden for
denne Kreds lejet sig et landligt Hus i Byen Gadbjærg ved
Vejle, der dengang laa ude paa den vilde Hede (siden er
det jo blevet en ret bekendt Stationsby). Jeg husker ikke
mere, hvad det var for en Nykke, der havde besat denne
Flok af glade Københavnere, saa de i Fællesskab havde
dannet denne Koloni langt bag om Civilisationen, med
Lyng og Vildskab til alle Sider. Jeg tænker, det var Friis,
der havde faaet Lyst til at sætte sit Staffeli op midt ude i
det rigtige Bondeland. Jeg husker heller ikke ganske, hvor
mange der var i Kolonien, til en Begyndelse dog vist kun
fire: Friis og Madame, en svensk Forfatter John Hertz og
nævnte Thora Schmidt. Til Selskabet sluttede sig senere
hendes Mand, Albrecht Schmidt, der en Tid havde været
ude paa Turné. Han var dengang en munter og purung
Kunstner af en klassisk Skønhed, der bedaarede alle Kvin
der, naar han foredrog sine Drachmannske Sange, helst de
mest Fanden-i-Voldske, med stort Liv og Fremstillings
kunst.
Jeg var inviteret ud til Selskabet, og da jeg kom, en otte
Dage efter at de havde taget Bondehjemmet i Besiddelse,
trængte de i høj Grad til min Assistance. Thi de havde i
den korte Tid gjort sig saa umulige iblandt den skikkelige
Bondebefolkning, som kun rigtig løsslupne Københavnere
kan gøre sig.
Det, der især blev klaget over, var, at Mandfolkene
om Morgenen gik splitternøgne ud til Vandposten for at
tage Styrtebad.
3*
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Fru Thora Schmidt lagde nok især for i Løjerne. Hun
havde gjort en nærboende Proprietær rent tosset af For
elskelse. De foretog lange Rideture igennem Skovene, na
turligvis til Proprietærfruens uhyre Harme.
Som sagt, da jeg kom derud paa min Cykle for at se
til dem, stod Byen og Omegnen i et Kog af Indignation.
En mindre gammeldags Egn vilde have let af det Hele,
som i og for sig intet var; men her var en Del missionske
paa Egnen, og Harmen var i hvert Fald ægte nok og gik
stærkt ud over de glade Landliggere, der, før de saa sig
om, fandt en Fjende i hver Mand eller Kvinde, de mødte.
Der var ingen, der vilde hilse paa dem eller hjælpe dem
det bitterste med Livets daglige Fornødenheder. De kunde
hverken købe Æg eller Smør, knap nok et almindeligt
Kræmmerhus ved Landhandleren.
Da jeg kom til Huse, kunde man ikke byde mig saa me
get som en Bid Brød; jeg maatte paa min Cykle og af Sted
hen til et fjernt Mejeri, hvor man endnu ikke kendte noget
til Forholdene, for blot at skaffe dem Smør for en Dag eller
to. — Men dette var jo i Længden uudholdeligt; der var
ikke andet for end skyndsomst at skifte Opholdssted, hvis
de ikke vilde risikere at sulte ihjel eller udsætte sig for
endnu værre Overlast.
Dagen efter cyklede jeg til Jebjærg i Salling, der laa
en lille Snes Mil nordligere. Jeg foreslog Selskabet at kom
me efter med Pik og Pak og leje sig ind paa Gæstgivergaarden i Jebjærg, mens jeg boede privat hos min gode
Ven Esper Andersen.
Saadan fik Jebjærg i Sommeren 1899 Indkvartering af
en lystig Kunstnerkoloni.
Her vaktes der foreløbig ingen Forargelse. Naar Kunst-
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neme havde udsovet paa Kroen, kom de i godt Vejr hyp
pig om til mig og min herlige Vært.
Paa Jebjærg Mejeri, der var et Fristed for naturlig
Munterhed og Glæde, snurrede Hjulene og Centrifugen
hele Formiddagen, fra Solen stod op; men naar det an
strengende Arbejde var vel tilendebragt, var den ugifte
Mejeribestyrer og hans unge Stab af Hjælpere i højeste
Grad oplagte til en glad Spas. Huset stod alle Vegne aabent
fra Gry til Kvæld, og langt ud over Kvælden, for denne
lystige Kunstnerbande, der bare var opsat paa at faa saa
meget ud af deres Ferie som muligt.
Naar Arbejdet i Mejeriet var sluttet hen paa Eftermid
dagen, og Vejret var dertil, kravlede de fleste af disse
Kunstnere op paa et fladt Halvtag, over et Kulskur, der
laa ud til Landevejen, hver med sin Luth i Favnen, og
spillede løs imod Solnedgangen, mens Esper Andersens
Rhinskvin perlede i Glassene.
Dette at tage bogstaveligt! Esper Andersen var, foruden
at være Mejerist, baade Kolonial- og Cyklehandler, og i
disse Dage havde han byttet sig til en Kasse Rhinskvin for
en Cykle. Det kom Kunstnerkolonien paa Halvtaget til
gode. Disse skraa, men desværre for rigelig tjærede Bræd
der paa nævnte Kulskur, udviste en saadan Eftermiddag
et Liv, der kunde tage Kampen op med ethvert som helst
Telt paa Dyrehavsbakken. Folk, der fo’r forbi langs Lande
vejen, vendte sig mange Gange i Agestolen for at faa lidt
af Kommersen med sig.
Byens ærværdige Fædre rystede nu og da paa de graa
Hoveder; men Esper Andersen lod i hvert Fald foreløbig
Folk snakke. Det hele var saadan set ogsaa ret harmløst;
men en eller anden syrnet Moralist saa sig vel nok arrig
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paa den løsslupne Livsglæde af den usædvanlige Ind
kvartering og gemte sin Forargelse hen for at lægge den
paa Mejeristens Tallerken ved Mejeriets førstkommende
Generalforsamling.
Mærkeligt skulde det være, om ikke en eller anden
Jebjærgbo endnu skulde have bevaret noget af denne usæd
vanlige Sommer-Indkvartering i Erindringen.
Leende Kvinder i lyse Sommerkjoler færdedes i Klyn
ger langs Vejene. Fru Schmidt, som boede paa Kroen, var
dér tidt Midtpunktet i Agenters og tilrejsendes Kur. Kro
manden gned sig i Hænderne, naar Kassen taltes op efter
Midnat. Albrecht Schmidt lagde alle Egnens unge Kvin
der for sin Fod. Han deklamerede Drachmann fra Morgen
til Aften. Især hans Rhinskvinsviser maatte holde for,
indtil den sidste Draabe af Esper Andersens Bytte
handel var forsvundet. Hvor vi var unge, og hvor vi mo
rede os!
Jeg husker en henrivende Maaneskinsnat, da Albrecht
Schmidt lagde sig paa Knæ i det duggede Grønsvær uden
for Esper Andersens smukke Husholderskes aabne Gavlvindu og med vældig Kraft deklamerede Hamiets Anraabelse til Ophelia, indtil den skønne, i Natdragt og med
to sorte Kæmpefletninger, kom leende frem i Vinduet. Det
var ikke bare Byens Lænkehunde, der tog Forargelse af
saa højrøstet en Tragedie i Midnattens Time.
Jeg var naturligvis ogsaa med i denne Kehraus, dog
ikke altid, og sjældent mere end at jeg i Løbet af Dagen
havde skrevet adskillige tætte Ark af min næste Bog. Jeg
skrev dengang paa min Digtsamling: „Derude fra Kjærene“. Mine Notater viser mig, at jeg til Tider skrev baade
to og tre Digte om Dagen. Et af Digtene hedder: „Skue-
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spillerinden paa Heden“. Det er jo ikke til at tage fejl af,
at det var Thora Schmidt.
Men ellers var det i disse Dage, at min sande jydske
Oprindelse gik op for mig. Netop medens disse decide
rede Københavnere sværmede omkring mig, skrev jeg mit
første Dialekt-Digt: „Kom mi bette Kipkal“.
Jeg havde et Par Smuthuller ude paa Jebjærg Hede,
hvor jeg helst saa, at ingen ledsagede mig. Her fløjtede
Rylen, her fløj Viben med ensom Klage over Kuldet. Her
trak den gamle Ann-Fisker med sin sidmavede Ko, mens
hendes gamle, skæve Hytte lyste med de kalkede Vægge
bag hende. Her var et af de ensomste Steder i Verden.
Midt inde i Heden, hvor Lyngen gik en til Knæene og
Kærulden lyste i Sommersolen nede i de brede Moradser,
laa der en herlig Kæmpehøj. Den var mit første Parnas.
Langt ude i Fjernheden laa de tunge Bøndergaarde, hist
og her stak en Kirke en tung Finger op mellem Bakkerne;
men af Menneskevaaninger var der i Nærheden kun denne
gamle Kvindes Hytte. Den friske Porsduft drev paa Mor
genbrisen, og Rugen paa Ann’-Fiskers lille Husmandslod
duvede roligt og blidt under Vægten af den dampende
Dug. Intet forstyrrede min Famlen med Rytme og Rim.
Jeg kunde helt hengive mig til mine Stemninger og efter
min Sædvane — naar jeg blev grebet — raabe mine Ryt
mer ud i den lyse Sommerdag. — Jeg havde andre Til
flugtssteder, men dette var et af de herligste, det jomfrue
ligste og mest uberørte. Her skrev jeg de bedste af San
gene i „Derude fra Kjærene“, med en Blyant i min
Lommebog.
I 1905 vendte jeg tilbage til den samme Lokalitet og
skrev det store Digt: „Jakob og hans Sønner“. Helt op til
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Nutiden ligger dette Stykke Hede endnu saa temmelig som
for en Menneskealder siden. Jeg genser det aldrig en
Gang, uden at det vækker de gladeste Stemninger i mit
Bryst. —

Som jeg skrev de fleste af Sangene i „Derude fra Kjærene“ under aaben Himmel, har jeg skrevet saa at sige
alle mine Sange. Ideen — Inspirationen — har grebet
mig paa ensomme Vandringer, saa har jeg griflet den ned
i hurtige, lykkelige Øjeblikke. Dermed har det selvfølge
lig ikke været færdigt; men det væsentligste har været
gjort. Renskrivningen — den udpenslede Fuldendelse, der
ofte kunde være langvarig og pinefuld nok — kom bag
efter, med kanske mere end 10 Omskrivninger. Det anser
jeg altsammen for den tekniske, den mekaniske Side af
Sagen. Det egentlige, lykkelige og guddommelige Øje
blik, da Miraklet sker, da Inspirationens spaltende Lyn
slaar ned i Sjælen og ligesom løfter os op i de saliges
Kreds, det er det eneste jeg bryder mig om at dvæle ved,
ogsaa det eneste jeg husker.
De gamle talte om Aabenbaringer, der kom til Paulus
eller andre af de fromme paa Vejen til Damaskus; enhver
sand Digter kender disse Øjeblikke--------denne salige
Vandring paa Vejen til Damaskus, da Guddommens Lyn
slaar ned i en fattig Hverdagssjæl, saa han blændet løfter
sine Arme imod Stjernerne. Disse faa Øjeblikke i en Dig
ters Liv, er det der udmærker ham frem for andre døde
lige. Den, der ikke kender disse faa himmelske Sekun
der, ham anser jeg ikke for Digter. At forklare hvad In
spirationen er, det kan jeg ikke; men jeg kan huske man-

E^per Andersen, Jebjærg.
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Fru Thora Schmidt.

Fru Agnes Henningsen.
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ge Steder, især fra mit Hjemland, hvor et Digt undfange
des i slige høje Stunder, og mest ude paa Heden, altid
fjernt fra alle andre. Naar jeg passerer der forbi, har jeg
endnu den samme lykkelige Stemning den Dag i Dag, som
naar man gaar forbi den Plet, hvor man først mødte sin
Elskede.
Men ikke alle ens Digte er jo saadanne Aabenbaringer.
De fleste Lyrikere kommer vel aldrig uden for Teknikken,
Rutinen. Intet af det har jeg nogen Sinde ejet mere af end
lige til Husbehov. Ja, jeg tænker, jeg vilde gøre mig til
Grin, om jeg rigtig vilde indvie mine Læsere i, hvor blot
tet jeg er for alt, hvad der angaar mit Fags Teori. Jeg
er bleven Prosaskribent uden nogen Sinde at have lært
dansk Grammatik anderledes, end at jeg er ude af Stand
til at gøre Rede for en eneste Sætning. Og hvad Verset
angaar, har jeg bogstavelig ikke andet at gaa efter end
denne indre Opstemthed sammen med mit Øres Rytme
sikkerhed. Den sidste stoler jeg usvigeligt paa. Det er
sjældent den har narret mig; men hændet har det, hvor
Rytmen, jeg har valgt, var vanskelig — og da har jeg
været grænseløs ulykkelig. Komponisterne har altid rost
mig for denne Rytmesikkerhed — denne Fasthed i Ver
sets Opbygning. Jeg har, som sagt, altid kun fulgt mit
Instinkt; men ogsaa et Instinkt kan tage sig et Blund, og
det er hændet mig.
Jeg bilder mig ind at have skabt flere nye Sangrytmer
end ret mange andre af mine Kolleger. De kom i Inspira
tionsøjeblikket sammen med selve Ideen. Men mange af
mine Digte er saa at sige skrevne bagfra, idet Omkvædet
var det, der først faldt mig ind. Havde jeg fundet saadan et lykkeligt Omkvæd som: „Dyre du og dig!“ eller
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„Een er for lidt for Per Søwren“, saa blev det ved at
bore i mig, til Digtet var skabt. Man vil maaske ikke tro
det; men saadan et Omkvæd — hvorved der altsaa hæn
ger et Motiv som i det jydske Digt „Æ gammel Smed“
med Omkvædet: „og mi Hej-hej-ha og mi Haah —“ —
saadan et Omkvæd har ligget i mit Sind i flere Aar, før
det en Dag i Løbet af en Timestid sprang frem som fær
digt Digt. Slige Omkvæd ligger jeg med i Hundredtal
blandt mine Optegnelser. Naar mine Øjne løber hen over
dem, sker der noget mærkeligt i mit Sind, omtrent som
naar man lader en Magnet nærme sig en Bunke Filspaaner. Hvis jeg den Dag er oplagt, saa faar jeg ligesom et
Stød i Brystet af det Motiv, glad eller bedrøvet, der for
Øjeblikket harmonerer med min Grundstemning. De an
dre Motiver i Bunken lader mig uberørt; men dette ene,
der har faaet noget til at sitre i min Sjæl, det tager jeg
nu til mig, lader alle mine Evner spille over det, indtil
Digtet er færdigt — hvad der ofte hænder i en Haandevending. Men bliver jeg forstyrret af det allermindste, saa
er jeg som et Barn, der har staaet og stirret paa en smuk
Fugl i et Pæretræ. Forstyrrer han Fuglen, flyver den bort
over alle Bjærge, og han ser den aldrig mere.
Der er ved al ædel Digtning noget ubegribelig mystisk,
som jeg ikke kan forklare; jeg kan bare være dens lykke
lige og ydmyge Tjener. En Digter er tit stillet som Thor,
da han fiskede efter Midgaardsormen. Han havde faaet
dens Hoved helt op i Baaden; men den onde Loke løb til
og skar Snøren over, og for evig sank Underet tilbage i
Havets Dyb. Saadan en Loke, der kommer og klipper vor
Traad over, naar vi er lige ved at blive Herre over det
vidunderligste, det behøver ikke at være noget saa eks-
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ceptionelt. Det kunde jo for Eksempel være Pigen, der
kommer og kalder een ned til Middagsmaden.
I et af mine kendteste Digte, „Jylland“, blev jeg for
styrret midt i det Vers, der begynder:
„Hvad var vel i Verden det fattige Liv
med al dets fortærende Tant.“

Det blev forunderligt nok til — dette Digt — en Foraarsdag i Roskilde, hvor jeg paa Vej til Jylland var staaet
ud af Toget for at hilse paa min Veninde Agnes Henningsen. Jeg vilde bare være blevet en Dag, højst to, men
blev en Maaned, i hvilken jeg, foruden nogle Vers, skrev
mit første Skuespil „Livet paa Hegnsgaard“. I Længsel
efter Jylland tog jeg altsaa fat paa dette store Digt, og
i Løbet af en lille Timestid var det færdigt med Und
tagelse af de sidste halvandet Vers. Hvad der var Aarsag til Afbrydelsen, husker jeg ikke mere; men der for
løb 372 Aar, inden jeg gik videre i Sætningen:
„Om ikke en Plet med en Dal og lidt Siv
vort Hjærte i Skjælvinger bandt,“

der nu først fik Fortsættelsen:
„Om ikke vi drog fra det yderste Hav osv.“.

Naar jeg behandlede dette Digt saa skødesløst, var
Grunden denne: Med det halvfærdige Digt i Lommen var
jeg kommen paa Besøg hos min Ven Ludvig Jensen i Silke
borg. Jeg havde læst Digtet for ham, og han havde ikke
sagt et eneste Ord, hverken Buh eller Bæh.
Egentlig har jeg aldrig brudt mig om mine Kamme
raters Domme eller æsket deres Udtalelser, da jeg altid
var saa urokkelig sikker paa, hvad der var godt i min
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Produktion; men denne Kulde fra Vennens Side havde
alligevel gjort, at jeg lod mit Digt ligge hen uden en Slut
ning. Men da saa den Tid kom, da jeg skulde have min
Digtsamling „Fri Felt66 frem, ragede jeg op i Gemmerne,
fandt „Jylland66 og syntes, at det dog alligevel var en
Afslutning værd. Saadan er dette Digts Genesis. Saadan
har vel alle Vers deres Historie, skjult og mærkelig —
kun kendt af den, der skabte dem.
Da jeg nu er kommen til at fortælle lidt om det, der
foregaar i en Digters Mørkekammer, lad mig saa endnu
tilføje saa meget: Ingen dansk Lyriker har som jeg an
vendt Omkvædet i moderne Lyrik. Det er formodentlig
ikke sket uden Paavirkning fra Folkevisen, eller snarere
fra det danske Børnerim. Meget lærte jeg ogsaa i saa
Henseende af Robert Burns, men det vil atter sige af
Folkevisen, for som bekendt har Robert Burns saa at sige
aldrig skabt en Rytme selv. Han tog den skotske Folke
vise, tit sjofel og obskøn i højeste Grad, men fortryllende
i sin Rytme, — den strøg han alt Snavset af, beholdt bare
et malende Udtryk, et Omkvæd her og der, og gød ellers
sit rene Guld ind i Formen, saa der fremkom disse udøde
lige Elskovskvad, hvoraf senere hele den angelsaksiske
Verden betoges.
Noget saadant har jeg ikke gjort, fordi vi ikke ejede
den obskøne Bondevise med en ejendommelig Rytme. Vi
har formodentlig nok ejet den, og stumpevis kender jeg
den ogsaa, baade fra vore utrykte Samlinger og fra Folke
stuen og Karlekamre. Men Hovedstokken af de Viser var
sunket under Mulde, før jeg blev født. Robert Burns le
vede jo da ogsaa ca. 100 Aar før mig, da Folkesangen
havde andre Levevilkaar.
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Naar mine Kritikere altid er saa ivrige for at komme
efter, hvorfra jeg har mine Motiver og Paavirkninger, saa
maa jeg næsten altid smile ad deres Løb med Limstan
gen. De er saa frejdige til at gaa ud fra, at den Lyriker,
som de beærer med deres kærlige Tugt, er lige saa belæst
som de er selv. Men hvis han var det, hvomaar skulde den
Stakkel da overhovedet faa Tid til at skrive? — Nogle
er skabt til at skrive, nemlig Digterne; andre, nemlig
Kritikerne, er skabt til at læse og gøre dybsindige Be
mærkninger over det skrevne.
Da jeg begyndte som Lyriker, var jeg vel belæst paa
andre Omraader, men yderst mangelfuldt bekendt med vor
klassiske Lyrik. De fleste af Guldalderdigtemes Vers ke
dede mig dengang. I en ældre Alder har jeg forsøgt at
udbedre Hullerne; men ikke med stort Held. En Digter
som Christian Winther har jeg egentlig aldrig givet mig
Tid til at læse. Jeg var for fattig dengang til selv at købe
Bøgerne, og hvorfor skulde jeg læse, hvad der trættede
mig? Jeg syntes, der var et svælgende Dyb befæstet mel
lem alt, hvad der var skrevet før 1870 og siden.
Ungdommen er altid stive Dogmatikere, der lever paa
en Parole; jeg dannede ingen Undtagelse. Jeg interesse
rede mig kun for de Vers, der tændte noget i Brand i mit
eget Sind. Det gjorde Romantikkens Digtere ikke. Saa lod
jeg dem ligge, med Undtagelse af nogle faa, som jeg be
undrede, deriblandt Oehlenschlæger, Poul Martin Møller
og naturligvis Steen Blicher. Men ingen af dem har dog
paavirket mig noget videre, naar jeg maaske undtager Bli
chers Dialekt-Digte.
Nej, Folk, hvis Lyrik jeg læste med Rødme i Kinderne
i min første Ungdom, var Ibsen, Bjørnson, nu og da Hol-
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ger Drachmann; men tidlig og sent Robert Burns. — Men
min Rytme skabte jeg selv, det tror jeg, jeg har Lov til at
sige. Hele Serien af „Rugens Sange66 — jeg tror ikke et
Digt i Rækken har Rytme tilfælles med den øvrige dan
ske Lyrik. Det er ikke meget indviklede Strofer. Jeg har
fra første Færd følt mig som Folkesanger, og da gælder
det om at holde sig selv i Ave. Jeg vilde gerne skabe no
get nyt, men ikke mere nyt, end at det for den jævne
Mand lød som halvvejs gammelkendt. Den Mand, der ikke
kender denne sobre Beherskelse under Versets Opbygning,
han kommer aldrig til at skrive for et helt Folk.
Det meste af det, jeg har skrevet, er syngeligt. Og for
at jeg kunde være sikker paa, at denne syngelige Rytme
ikke slap fra mig under Udarbejdelsen, lavede jeg altid
efter Øret en Art barnlig Melodi, som jeg sang mine Digte
frem paa, en Slags Skabelon, som glemtes og kastedes
bort, saa snart mit Digt var færdigt.
Jeg har aldrig spillet et eneste Instrument og aldrig
kendt en eneste Node, saa disse Skabelon-Melodier har
ingen som helst musikalsk Værdi; men de hjalp mig til
at faa Fasthed i min Rytme og kaldte paa Inspirationen
i mit Bryst. Naar jeg nu ser paa mine samtidige Kollegers
Lyrik, der tit er lige saa skøn og hyppig dybere end min,
saa kan jeg saa godt se, hvorfor jeg blev den populære
og de henviste til en mindre Kreds af Læsere.
De har ikke villet underkaste sig den Tugt, som jeg
har opøvet mig i; de har alle sammen manglet det folke
lige Instinkt. Bjørnson havde det i sine bedste Ting, Chri
stian Richardt havde det i flere af sine dagklare, folkelige
Vers, der hører med til Sangbøgernes uslippeligste Skatte.
— Holger Drachmann ejede kun den Evne momentvis.

Hans pragtfuldeste Rytmer er gennemgaaende litterære,
ikke folkelige. De fleste af Sangene i „Der var engang46
har dog denne folkelige Tone, og en enestaaende Vise som
„Den Spillemand snapped Fiolen fra Væg66 vidner om,
hvilken folkekær Sanger Holger Drachmann kunde have
blevet, hvis han ikke altfor hyppig havde været optaget
af at vise sine Fanden-i-Voldske Ekvilibrist-Egenskaber
paa slap Line for et applauderende Bourgeoisi. Drachmann
blev med Aarene mindre og mindre folkelig, mere Kunst
lyriker, og erstattede Grebetheden og Hjærteligheden med
Slag paa Kaarden, der kun var Papmaché. —
Hvad der ogsaa bidrog til at skille Drachmann fra de
brede Lag, var hans Splittethed og hans Weltschmerz, som
han paa sine gamle Dage stivede op med Bourgogne.

Nogen overdreven Lykke gjorde min fyrste Digtsam
ling just ikke. Det ny og oprindelige, som senere Bedøm
melser dog har indrømmet fandtes i Bogen, var der faa,
der kunde faa Øje paa. En varm og anerkendende Om
tale fik jeg dog af Edvard Brandes, hvad der dengang var
nok til at slaa et Digternavn fast.
Men det, han fremhævede som værdifuldt, var ikke den
nye jydske Tone; den havde han tilsyneladende ikke
ringeste Sans for. Nej, det var de radikale, de satiriske
Vers i Bogen, alle de Spottedigte, der gjorde Grin med
Trone og Alter. Han saa øjensynlig en fremtidig Kamp
fælle i mig, hvad han for saa vidt havde Ret til, som jeg
alle mine Dage har staaet i Demokratiets Rækker. Og de
Folk, der kunde skrive en politisk Vise eller sætte De
mokratiets Tanker paa Vers, var jo paa det Tidspunkt
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ikke mange. Drachmann kunde ingen stole paa, han føj
tede hvert Øjeblik over i Fjendens Lejr, og saa var der jo
egentlig kun Schandorph tilbage; men han var bleven
svækket og forsumpet og nær sin Grav.
Edvard Brandes havde jo altid haft en kær Sans for Rea
liteter; han saa i min Versebog formodentlig noget af en
Elevs Arbejde. Hvad der mere var det følelsesbetonede i
de jydske Tekster, lukkede han Øjnene for. Men det var
en Anmeldelse, som enhver begyndende Lyriker maatte
være himmelhenrykt for. Og henrykt og taknemlig det var
jeg ogsaa, og til Trods for at jeg i mine senere Bøger blev
mere og mere jydsk præget — hvad Edvard Brandes
næppe kan have yndet meget — blev han ved med op
igennem Aarene, saa længe han var „Politiken“s Anmel
der, at være min venligt forstaaende Kritiker, hvis Anbe
faling af mine Bøger sikkert har bidraget stærkt til at
sætte mit Navn fast i det læsende Publikums Opmærksom
hed. Da han ubestridt var det største Navn inden for An
meldernes Rækker, var det næsten ligegyldigt, hvad de
andre Blade sagde eller ikke sagde; det var dengang
„Politiken“ der satte en Bog paa Plads. Men der var be
tydelig mere Klikeaand inden for Pressen, end der er nu.
Havde Edvard Brandes rost en Bog, var den næsten
sikker paa at blive nedrakket i de andre Blade. Og det
blev jeg da ogsaa efter Noder. Naar en Forfatter omsider
har sejret, saa god eller ond Omtale egentlig talt ikke
kan gøre hverken fra eller til, kan det tit være lærerigt
at kigge tilbage eller spørge sig selv, hvad det i Grunden
var, der bragte Sejren til Huse.
Naar jeg nu ser hen over min Produktion fra den før
ste Bog til den sidste, saa synes jeg jo egentlig, at jeg
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gennemgaaende har faaet dem skældt ud allesammen. Ja,
jeg vilde faa overordentlig svært ved blandt de Titusinde
af Udklip, der er i min Besiddelse, at pege paa et, der er
idel Ros eller blot gennemgaaende velvilligt.
Af alle de store, ansete Kritikere er der ved Bogens
første Fremkomst næppe et eneste Navn foruden Edvard
Brandes’, der er gaaet i Breschen for mig. Selve den store
G. B. har aldrig omtalt mig eller karakteriseret min Pro
duktion, naar jeg lige undtager et Par ligegyldige Sam
ler-Arbejder som „Jydsk Stævne“ og „Fræ vor Hjem
men,“ der er karakteriseret gennem en halv Snes Linier
i en Avisartikel i „Politiken“.
Hverken Vedel eller Vilh. Andersen har nogen Sinde
anmeldt en Bog af mig. Poul Levin har engang omtalt
„Rugens Sange“ med en halv Snes ligegyldige Linier i en
Miskmask-Artikel, hvor ogsaa en halv Snes andre Lyrikere
var karakteriserede. Hans Brix har anmeldt et Par af mine
Landarbejder-Romaner, men saa ondskabsfuldt og ned
rakkende, at det overgaar enhver Beskrivelse. Sven Lange
har engang skrevet en lille rosende Artikel om „Vredens
Børn“. Harald Nielsen har skrevet noget af det skønne
ste, der overhovedet er skrevet om mig — om min Digt
samling „Fri Felt“ ved dens Udkomst; men siden op igen
nem Aarene har ingen skrevet mere giftigt og mere skaanselsløst om mine Værker end han. Ja, han har endog væ
ret lige paa Nippet til at frakende mig Digternavnet over
hovedet. Saadan kunde jeg blive ved. Saadan er min Pro
duktion — vel at mærke ved dens Fremkomst — blevet
modtaget af Generalerne.
Jeg har maattet tage til Takke med den altid blandede
Ros, jeg har faaet af Litteraturens Underkorporaler rundt
Efterladte Erindringer
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om i Provinspressen, de saakaldte Generalkorresponden
ter, der sidder og agerer litterært Forsyn ved en Hektograf. Det gaar naturligvis ikke an at sige, at slige Anmel
delser ingen Rolle spiller; selv den kraftigste Forfatter
personlighed sinkes og holdes ude fra sit naturlige Publi
kum, naar hans Digterskude stadig skal sejle i Modvind.
Edvard Brandes’ Anmeldelse gav Anledning til et fryg
teligt Overfald fra Valdemar Rørdams Haand, der for
alle Tider rev Broplankerne op mellem os to. I 4—5 Spal
ter i det forlængst hensovede Dagblad „Samfundet“" (re
digeret af Alfred Ipsen og Mads Jepsen) gennemheglede
han min Digtsamling saa grufuldt. Han frakendte den et
hvert digterisk Værd og Betydning og viste med Citater,
at jeg var den største Kluddermikkel, som nogensinde hav
de nedgriflet et Vers.
Men det var ikke blot mig, der skulde rammes. Min
Anmelder Edvard Brandes blev talt overordentlig strængt
til og skildret som en Rosiflengius, der kun tog politiske
Hensyn. Brandes havde nemlig aldrig fundet sig beføjet
til at anmelde Rørdams Vers.
Det var første Gang, jeg var ude for denne gule Mis
undelse og dette Forfatternid, som altid gør sin Indehaver
saa ussel. Faa danske Forfattere har røbet saa meget af
denne uhyggelige Syge som Valdemar Rørdam. Selv om
han ved en senere Lejlighed søgte at gøre Afbigt for denne
Bedømmelse af mine Ungdomsvers, kom jeg aldrig til at
tro paa hans Oprigtighed.
Det viste sig da ogsaa, at jeg havde Ret i min Skepsis,
da han i 1910 anmeldte en ny Digtsamling af mig. Det
var „Den Sommer og den Eng“, som han ogsaa behand
lede paa en meget alfejende Maade. Nu synges disse
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Sange over hele Landet og hører til mine allerkendteste.
Der var mit Digt „Mors Rok“, der var „Vor Barndoms
Bæk,“ der var hele den muntre Serie af mine „HøsletsViser“, som saa mange af vore friskeste Komponister har
sat Musik til, bl. a. Charles Kjerulf.
Men Rørdam og jeg maa sikkert betragtes som lyriske
Antipoder. Jeg ved, han er yndet i visse Kredse. Jeg maa
her indrømme, at jeg aldrig har kunnet nyde ham. Med
al hans tekniske Rutine synes han mig at være den usikre
ste af alle vore Lyrikere. Ja, jeg har vanskeligt ved at se,
at han har nogen Oprindelighed, noget der rigtig er hans
eget!
I alle de ca. 20 Bind Vers fra hans Haand, er der
egentlig kun eet Værk, der synes mig andet end mekanisk
Rutine. Det er hans „Købstad-Idyller“ (men de er til Gen
gæld stærkt paavirket af Harald Bergstedt), hvor han med
meget Lune tegner nogle Typer fra sin Barndoms By:
Stege. Resten lader mig kold og uinteresseret. Hans chau
vinistiske Bravader, der danner vel Halvparten af hans
Produktion, er mig nærmest en Gru. Af Følelse og Inder
lighed ejer han ikke et Glimt.
Med Valdemar Rørdam har jeg ligget i Spektakel lige
fra min første Fremtræden; men altid har han været den
angribende. Snart har han yppet Kiv med mig om mine
Vers, snart om haandgribelige Fakta, hvor han var uden
enhver Viden. Om jydske Karlekamre, ja, endog om jydske Gloser, som han endog vilde have mere Forstand paa
end jeg.
I et Par Aar var der saa Vindstille imellem os; han
holdt Jubilæum, og jeg sendte ham min Bog „Hejmdals
Vandringer“ med nogle venlige Ord. Pr. omgaaende fik
4*
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jeg et stort Hyldestdigt i mange Manuskriptsider, som jeg
ikke fik takket for. En Del af dette Digt lod han trykke
op i „Nationaltidende“ til mit 60 Aars Jubilæum; heller
ikke det fik jeg svaret paa. Saadan har Valdemar Rørdam
formodentlig vist sig som bedre end jeg. Jeg kan ikke
hykle Varme over for en Forfatterpersonlighed, til hvem
jeg ikke føler ringeste Dragning.
Heller ikke til Viggo Stuckenberg kom jeg nogen Sinde
i noget rigtigt Forhold, skønt jeg ansaa ham for den be
tydeligste af 90emes Digterskole. Der var noget af en
Mand i Stuckenberg; men hans evige Pessimisme stødte
mig for Brystet. Disse uendelig graa og triste Vers stod
min egen Aandsform saa fjern. Jeg læste ham, men jeg
dyrkede ham ikke. Han anmeldte min første Digtsamling
„Derude fra Kjærene“ umaadelig overlegent. I Modsæt
ning til Edvard Brandes havde han dog fundet et lille
Glimt af Talent i et eneste af mine jydske Digte „Kom mi
bette Kipkal“.
Vi traf hinanden i 1905 paa Badehotellet i Bovbjerg.
Han var et overordentlig indtagende Menneske, fornem og
fin. Jeg havde dengang lige udsendt min Digtsamling „Fri
Felt“; den havde han læst, og han var fuld af den varme
ste Anerkendelse. Vi skulde nyde et Glas sammen, vi kom
ikke fra hinanden den hele Nat. Værten havde givet os
et Værelse, men hans Gæster vilde ikke lade os i Fred.
De vilde have mig til at læse op, og jeg var alt andet end
kostbar. Stuckenberg stak mig Titlerne ud paa de Digte,
jeg skulde læse. Folk stod i Stimer om os Time efter Time.
Jeg insisterede paa, at nu skulde Stuckenberg læse op.
Han vægrede sig længe, men omsider læste han hele den
lange Serie „Tue Bentsøns Viser“. De første Par Vers
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gik det saa godt (vi havde jo drukket ikke saa faa Glas);
men straks gik det ned ad Bakke, han havde ingen Rutine
i at optræde og sad vist og blev helt ked af det. Det hele
løb ud i Sandet uden hverken Stemning eller lyrisk Flugt.
Efter dette mislykkede Forsøg trak han sig op i sit Sofa
hjørne og var tavs. Jeg havde altfor let ved at triumfere
over for ham her blandt lutter Jyder. Gryets første Straaler faldt ind over hans Ansigt og viste mig, hvor skuffet
og træt han var. Vi saa aldrig hinanden mere. To Maaneder efter var han død. Jeg tror, vi var kommet til at
synes om hinanden, hvis han havde levet.

Folk, der færdes i saa meget som jeg, undgaar selv
følgelig heller ikke at møde den litterære Charlatan eller
Slyngel; han optraadte for Resten tidlig paa min Løbe
bane! Det mest ormstukne litterære Individ, jeg har mødt,
maa betegnes med Navnet Mads Jepsen. Han blev ved at
forfølge mine litterære Publikationer op igennem Aarene.
Til sidst døde han af det. Dette at tage næsten bogstave
ligt. Han sank sammen under et apoplektisk Slag paa en
vestjydsk Talerstol, da han for 100. Gang var oppe i nogle
hvasse Udgydelser mod mig og en Række andre jydske
Kolleger. Igennem en Aarrække havde han lagt sit Skarn
paa min Trappe, nedsablet enhver ny Bog af mig, især i
sit Ugeskrift „Folkelæsning“.
Den Ære nød jeg sammen med Johs. V. Jensen, Skjold
borg, Jakob Knudsen, ja, selv Henrik Pontoppidan. Egent
lig var der vist efter Mads Jepsens Kogebog ikke andre
anstændige Forfattere til end Zakarias Nielsen. Nu maa
man ikke sige, at den Slags Angreb ingen Betydning har.
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Mads Jepsens Pen havde formodentlig 10 Fold mere at
sige for en ny Bogs Salg end alle de københavnske An
melderes tilsammen. Han var det, man kaldte General
korrespondent til den moderate Provinspresse; hans Pro
dukter stod maaske i 50 Aviser, samme Dag Bogen laa i
Boghandlervinduerne. Hans Ugeblad var spredt over hele
Landet, meget læst af Landets Skolelærere, kort sagt af
de fleste af dem, der ude i Provinsen købte Bøgerne, dels
til sig selv, dels til Læseforeningerne.
De fleste Forfattere af mit Slægtled var enige om at
betegne ham som et Skadedyr. Han har f. Eks. skrevet en
hel Bog mod mit skikkelige Digt „Jens Vejmand66, for
at vise, hvor skadeligt det var i sin Moral, hvor det ned
brød Agtelsen for Arbejdet m. m. m
Han var en begavet Husmandsgut fra den jydske Hede,
der med Hjælp fra Kreti og Pieti var bleven ført frem
mod en teologisk Eksamen. Han var Medlem af Stu
dentersamfundet, og ingen var rødere end han, indtil han
blev valgt ind i Bestyrelsen. Men da de atter lod ham
dumpe, blev han ond i Sulet og satte sig ned i Sofakrogen
og skumlede. Paa et Tidspunkt havde han anbefalet mit
Valg til Bestyrelsen og troede øjensynlig derfor, at jeg
skulde være ham evig forbunden. Han anmeldte min
„Bondens Søn66 i sin mangehodede Provinspresse. Den
var fuld af megen faderlig Revselse, men havde dog ogsaa mod Slutningen nogen Ros som en Rosin i Pølse
enden; og det, syntes han, jeg skulde være ham usigelig
taknemlig for. Men unge Forfattere kan være noget højnæsede; jeg var ikke taknemlig for nogle Linier hæderlig
Omtale, naar ellers det meste i Artiklen var en vel
menende Nedslagtning.
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Det gav Anledning til noget Mundhuggeri imellem os,
han lod mig vide, hvilken mægtig Mand han var, og at
jeg gerne kunde have sagt ham Tak for hans Omtale. Jeg
bad ham ryge og rejse. Siden var vi Fjender, det vidste
jeg. Og for hver ny Bog der kom, havde jeg denne Spy
flue summende om Ørene. Snart meldte han sig ud af
„Samfundet“, blev from og oprettede sin egen FedevareButik med slidte Floskler om Gud, Konge og Fædreland.
Jeg traf ham aldrig mere; heller ikke Væggetøjet ser man
jo; men naar Morgenens Sol lyser ind over vor Seng, sid
der vi dog og gnubber os efter dets Bid. Mads Jepsen var
en Type, der aldrig vil savnes i dette lille moraliserende
Land.
En mindre Udgave af Arten skal endnu nævnes. Han
hed Fernando Linderberg, var ikke Akademiker, men fær
dedes meget i de jævnere Folkelag, hvor Honoraret er
beskedent, men hvor Foredragsholderen til Gengæld bag
efter indbydes til Familiekaffe og gratis Logi. Denne Herre
var kommen til et Foredrag, som jeg holdt for de unge
Arbejdere 1899 i Foreningen „Frem“. Jeg tror, jeg talte
om „Ungdom og Politik“ (se Samlede Værker: Artikler
og Taler S. 111). I Diskussionen deltog Fernando Linderberg, som angreb mine Synspunkter paa en ganske ube
hersket Maade. Det blev til en artig Holmgang, Flertallet
af Forsamlingen var paa min Side. Jeg har næppe taget
paa Manden med de blideste Hænder; han endte med en
Art Undsigelse. Nogen Tid efter stod min Digtsamling
„Derude fra Kjærene“ anmeldt i „Højskolebladet“. Artik
len var underskrevet med Fernando Linderbergs Navn, —
vistnok den eneste Gang han har anmeldt en Bog i det
Blad. Det var noget af det værste, jeg har været ude for.
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Alle de ungdommelige, vovede Vers var trukne paa Snor;
af de jydske Tekster og af alt det, der vejede til i Bogen,
var intet nævnt med en Stavelse. Saadan blev jeg første
Gang præsenteret for „Højskolebladet“. Det varede mange
Aar, før denne Anmeldelse glemtes. „Slig er det at naa
frem, sa’e Eneren/*
Jeg havde jo da ogsaa en Del Fornøjelse af min første
Digtsamling. Jeg var sendt over til Studentersamfundet i
Lund sammen med et Par andre for at bringe Studenterne
dér de danske frisindede Akademikeres Hilsen. Det blev
en meget munter Fest. Henad Kl. 2 kravlede man op og
vendte Klokkens Ansigt ind imod Væggen, vendte ogsaa
Diplomaterne med Foret udad. Derefter satte vi os alle
til at svire. Da jeg kom hjem paa mit Logi, fandt jeg 30
Visitkort i mine Lommer — Navne paa unge Mennesker,
jeg havde drukket Dus med. Jeg husker nu kun to, den
ene: Quidam Quidamson, hvis borgerlige Navn er Nils
Svensson, den anden: nuværende Professor ved Køben
havns Observatorium Elis Stromgren.
Jeg blev stærkt feteret for min Digtsamling „Derude fra
Kjærene“, der lige var udkommet og som øjensynlig var
langt bedre kendt blandt Lunds Studenter end blandt
Københavns. Jeg lovede at komme snart igen og læse op af
mine Vers. Der er dog snart gaaet 30 Aar, uden at jeg
har haft Lejlighed til at holde mit Løfte.
Jeg har nu aldrig været meget oplagt til at lade mig
hylde. Jeg har haft flere Opfordringer til at komme til
Norge, ogsaa sidste Efteraar meget kraftige Opfordringer
fra Studentersamfundet; deres Ungdom vilde hylde mig,
skrev man. Jeg tror, jeg var kommet, hvis ikke man havde
udtalt dette Ønske slet saa tydeligt. Jeg er altid af dertil
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indrettede Blade blevet betegnet som en Reklamemager.
Ligner det da saa meget Reklame at nedsætte sig i Lan
dets fjerneste Egn, langt fra alt og alle? Jeg har aldrig
haft mine Ben paa et Aviskontor for at bede om noget
som helst. Mine Bøger sender jeg til mange af mine Ven
ner, men aldrig til nogen Anmelder. Det er vel derfor
Anmeldelserne altid har været saa kølige. Kan Folk lade
mig være i Fred, skal de ogsaa nok faa Fred for mig. Bla
denes Interviewere har altid været mig en Gru, men hvem
kan undgaa dem? Men jeg har holdt mange Foredrag i
mit Liv, hvis det er Reklame. Det var dog min Metier, og
blev gennem Aarene nødvendigt for min Økonomi. Men
med Alderen er jeg helst fri, da det har slidt lovlig meget
paa mig. Men saa længe man lever og er til, er man jo
en Slags vandrende Reklame for sig selv. I hvert Fald har
Journalisterne altid haft let ved at finde mig, og jeg svært
ved at gøre mig dem til Fjender.
Men nok om denne tarvelige Materie!

III
Digtet til Schandorphs Baalfærd 1901, — Digtet til Hørups
Baalfærd 1902. — „Valgsang“ 1901. — „Bræ wor Hjemmen“
og „Jydsk Stævne“ 1902. — „Steen Steensen Blichers Livs
tragedie“ 1901—04.

Omkring 1900 boede jeg jo til Stadighed i København,
og var i Færd med at sætte mig fast i Frisindets Bevidst
hed som dets Digter, naar der skulde bruges en Sang. I
1899 skrev jeg Sangen „Den revolutionære Student“, der
i mangfoldige Aar blev Studentersamfundets Slagsang.
1901 døde Sofus Schandorph. Studentersamfundet beslut
tede at arrangere hans Baalfærd. Jeg sad i Bestyrelsen og
blev udset til at skrive Baalsangen.
Schandorph n&t en underlig Fremtoning, der havde
erobret en Del af mit Hjærte. Han var den første Nutids
digter, jeg overhovedet havde set. Det var ude paa Blaagaards Seminarium i 1885. Dér kom han af og til som
Oplæser af egne Værker. Som andre Talere faar en Ka
raffel Vand paa Katederet, maatte han have en Flaske Porb
vin. Han fik det med Glæde, da det altid var hans eneste
Honorar. Han var en grumme gemytlig Oplæser, en yderst
fornøjelig og usnobbet Personlighed. Men ved Smørrebrø
det bag efter Oplæsningen forfærdede han hyppig de
skikkelige Seminarister ved haarrejsende saftige Historier.
Hans Vittigheder kunde falde noget ekskrementale, den
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gamle Kyniker var ikke for intet en ivrig Dyrker af Rabe
lais; men inderst inde var han godmodig og hyggelig, sir
lig i sin Dragt, saa han læste med Handsker i Haanden.
Men han havde denne Svaghed for Matrossproget, som han
ikke gjorde sig nogen som helst Umage for at tøjle, end
ikke i unge Damers Selskab. Det var nu hans Maade at
vise, at han var en frigjort Aand, usippet og ufilistrøs i
enhver Henseende.
Af hans Produktion kendte jeg dengang ikke stort
andet, end hvad han selv havde læst op, og saa hans her
lige politiske Slagsang „Stilstand er for unge Hjærter
Døden46, som blev sunget næsten til enhver politisk Sam
menkomst i disse Tider. I Studentersamfundet var han en
hyppig Gæst, der sad paa en af de haarde Bænke sammen
med os andre, med dette forsorne, evigt leende Gambrinushoved og meget umoderne opadbøjede Støvlesnuder. Naar
han lo, var det som Skilderierne skulde dratte ned fra Væg
gene. Gamle Schandorph havde sin egen Form for Mun
terhed, saaledes ogsaa ved Ibsenfesten paa d’Angleterre,
hvor han i sin Fuldskab vilde kysse Hædersgæsten, til
Ibsens uhyre Fortørnelse. Han slog afværgende om sig og
raabte: „Saa fri mig dog for dette ækle Menneske.66 Naar
han gik igennem Byen og havde sin højre Haand om paa
Hoften, vidste hans Venner, at nu havde han igen en
ordentlig Klyvert.
Nu var han altsaa død. Et Par af Studentersamfundets
Bestyrelse blev sendt i højtideligt Ærinde til Georg Bran
des for at formaa ham til at holde Baaltalen. Brandes
snerrede og bed; det kunde der aldeles ikke være Tale om;
Schandorph havde alle Dage været en rigtig daarlig Dig
ter. Men de unge Mennesker slap ikke deres Tag; Studen-
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tersamfundet havde sat umaadelig meget ind paa den
Historie. Der var i det hele Land overhovedet ingen, sagde
de, der kunde holde den Tale uden Georg Brandes. Des
uden, Georg Brandes havde da ogsaa taget ham med
blandt Gennembruddets Mænd. Selvfølgelig fik de Georg
Brandes’ Løfte, før de gik; Brandes kunde overhovedet
aldrig sige Nej, hvor meget han end værgede for sig; det
forbød hans gode Hjærte ham.
Og han kom og holdt den ypperligste Tale ved sin Vens
Grav. Talen staar trykt i hans Samlede Værker. Det var
et udsøgt litterært Publikum, der kom til denne Baalfærd.
Min Sang gjorde megen Lykke, hvad jeg fik mange Beviser
paa underhaanden. Den stod omtalt og citeret med Honnør
i alle Landets Blade; og jeg var henrykt. Ungdommen kla
ger saa tit over Opgaver; men Opgaverne ligger jo egent
lig altid for vor Fod. Jeg vidste godt, hvilken stor Betro
else der var gjort mig ved, at jeg blev den udvalgte, den,
der skulde skrive Hæderssangen ved denne celebre Lejlig
hed.
Det er altid faldet mig besværligt at skrive Lejligheds
sange; det, der er det sværeste, er den korte Tid, der undes
en. Man maa først have denne ydre Begivenhed gjort til
noget indre, sat Boret saa dybt i sig selv, at det naar ned
til noget stærkt og oprindeligt, om jeg saa maa sige: til
vort Væsens Springkilder. Ellers kommer der jo intet ud
deraf, ud over en almindelig Dusinvise, der ikke gør Ind
tryk noget Steds.
Jeg kan intet ordentlig præstere under Tag. Skønt det
var i Januar Maaned, maatte jeg ud under aaben Him
mel for at lave min Sang. Jeg vandrede og vandrede i Vin
ternatten, først langs ad Boulevarderne, til sidst helt ud
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langs Sydhavnen. Og jeg snublede over Jernbaneskinner
og Kulklumper, mens jeg af og til kablede en Linie ned i
Lommebogen ved en af de blafrende Gaslygter.
Men der var ikke endnu det rigtige Skub i Arbejdet.
Inspirationen vilde ikke indfinde sig, som jeg havde haabet. Tiden gik mod Midnat. Sangen skulde bruges næste
Dag, men først sættes og trykkes. Der laa et uhyggeligt An
svar paa mine Skuldre. Bestyrelsesmedlemmerne med Ivar
Berendsen i Spidsen havde hele Dagen lang sendt mig ma
nende Breve og Telefonopringninger. Jeg følte mig som
altid ved den Slags Lejligheder som det ulykkeligste Men
neske i Verden. Jeg forbandede mig selv, at jeg havde taget
mig den Opgave paa; jeg sad i Pligtens Skruestik, der var
simpelthen ingen Vej udenom.
Da gjorde jeg, hvad jeg aldrig har gjort siden ved den
Slags Lejligheder. Jeg gik ind paa en Kafé og drak en halv
Flaske Portvin. Jeg tror, Schandorph vilde have nikket forstaaende til mig fra sit Elysium, om han havde vidst det.
Og nu syntes jeg, at Alverden laa i rosenrødt; jeg fik min
Sang færdig, før jeg kravlede i Seng, og smilede højsalig
til min Muse.
Næste Morgen, da jeg fik gnedet Øjnene, opdagede jeg
jo nok, at der var adskilligt, der trængte til at gaas grun
digt efter i Sømmene; men Traaden var der, Rytmen og en
Del af Indfaldene var det rigtige. Jeg tør altsaa ikke helt
afvise Metoden i en snæver Vending. Den kan virke som en
Piskesnært hen over Væddeløbshestens Sider, naar den sid
ste Forhindring skal tages.
Personlig havde jeg aldrig talt med Schandorph, end
da han paa en Vis havde holdt mig over Daaben som For
fatter. Det var i 1897, da jeg skulde have min første Bog
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ud. Ingen vilde række mig en hjælpende Haand. Schandorph var dengang kendt som en decideret Modstander
af den indre Mission. Hans Navn saas hyppig i „Poli
tiken46 under antimissionske Artikler. Mens jeg skrev paa
mit Værk „Missionen og dens Høvding66, havde jeg ikke
Mod til at henvende mig til ham; men da Bogen var kom
men i Boghandelen, blev der, jeg tror paa Foranledning af
Edvard Brandes, draget Omsorg for, at Sofus Schandorph
skrev Anmeldelsen i Bladet. Jeg takkede ham i en varm
Skrivelse; men det førte dog ikke til noget personligt Be
kendtskab, da Schandorph kort efter blev syg og fik et langt
Sengeleje.
Der var derfor Grund nok til, at jeg skrev Sangen ved
hans Baalfærd. Den gjorde Lykke, fik stor Udbredelse
gennem Aviserne, foruden at den skaffede mig en Del
litterære Bekendtskaber.
Forfatterforeningen var dengang mere eksklusiv end
nu; jeg tror ikke, at jeg blev Medlem af den før senere.
Men gennem Studentersamfundet havde jeg gjort flere litte
rære Bekendtskaber. Det maa have været paa dette Tids
punkt, at jeg første Gang kom sammen med Johs. V. Jen
sen, Nexø og Skjoldborg. Sophus Michaelis havde jeg lært
at kende endnu tidligere igennem det Herman Bingske
Hjem.
I Studentersamfundet myldrede de om Lørdagaftener
ne, som var det den rigtige Forfatterforening og ikke den,
der holdt sine Møder paa Skydebanen under Ledelse af
Karl Larsen. Men inderlige Venner fik jeg faa af blandt
Forfattere; det ligger vist ikke for den Race.
Skønt Schandorph var en hyppig Gæst i Studentersam
fundet, var jeg aldrig bleven præsenteret for ham. Men
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efter hans Død fik jeg en smuk Invitation fra hans Enke,
en bleg og stilfærdig Kvinde, der dannede den dybeste
Kontrast til sin afdøde Mand. Det var til en Slags Minde
eller Familiefest. Hendes Svoger, Dr. Kaper den ældre
(ham med den tyske Grammatik), præsiderede ved den
stilfærdige Middag og sagde nogle venlige Ord til mig for
min Sang. Kaper var Schandorphs politiske Antipode. Jeg
kendte ham fra Eksamensbordet, hvor han var en haard
Negl, der gik stærkt i Rette med mig om min Grammatik,
da jeg var oppe til Præliminæreksamen 1886. Men denne
Aften var han stilfuld og fuld af Venlighed, og vi havde
en meget hyggelig Aften hos den svagelige, sørgende Fru
Schandorph, der ved Afskeden bad mig om at komme flit
tig igen.

Aaret efter (1902) døde Viggo Hørup, og gennem
Edvard Brandes fik jeg en indtrængende Anmodning om
ogsaa ved denne Lejlighed at skrive Baalsangen. Jeg var
straks klar over, at det maatte jeg gøre. Men saa snart jeg
havde givet mit Ja, kom denne vaandefulde Fornemmelse
af egen Magtesløshed, som altid har overfaldet mig, saa
snart det gjaldt bestilte Opgaver. Jeg havde jo elsket
Hørups offentlige Virksomhed fra mine første Ynglingeaar. I Politikkens Verden stod han næsten som en Guddom
for os. Han var jo i vort Land Politikkens Georg Brandes.
Nu skulde jeg lukke hans afsluttede Virksomhed, hele hans
mægtige Personlighed ind i en Nøddeskal.
Jeg sank i Knæ under Opgaven, da jeg blev alene med
mig selv. Kort sagt, den samme smertefulde Afmagtsfor
nemmelse, som ethvert ungt Talent maa føle, naar de stær-
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ke Krav banker paa hans Rude. I hvert Fald kender jeg
denne Følelse som ingen. Først denne dybe Glæde over,
at netop jeg var bleven den udvalgte, saa Angsten for, at
man ikke kan staa Maal, — det kan stige til Fejghed og
Flugtforsøg. „Gaa hellere med det samme op og sig, at
du kan ikke; endnu kan der muligvis findes en anden.“
Jeg tænker ikke de rutinerede Forfattere kender til denne
Pine; thi de vil altid stole paa deres Rutine, om alt slaar
fejl; men den, der har grundet sin hele Tilværelse paa
Inspiration, han skulde aldrig give sig af med at tage
mod Bestillinger. De vil sjælden lykkes for ham.
Der skal jo være de Troldmænd, der kan faa en Rose
til at skyde op af en Urtepotte lige for ens Øjne, bare
ved et bestemt udtalt Hokuspokus. Jeg har altfor ofte
maattet erfare, at jeg hørte ikke til dem. Aa, hvad jeg
led den Nat, inden jeg fik Sangen færdig! Hvilket usseligt
Kryb er ikke en stakkels Digtersjæl i en saadan Stund!
Gentagelse af Kvalerne med Sangen til Schandorph, endnu
i stærkere Potens! Naar man selv har valgt sig en Opgave,
saa er det dog ens eget, man gaar svanger med, — som
en Kvinde der skal føde. Men i et Tilfælde som dette, hvor
Opgaven kommer udefra, er man jo næsten situeret, som
skulde man føde andres Børn. At den Opgave maa være
forbandet, siger sig selv.
Skønt det nu er over 25 Aar siden, husker jeg endnu
i Detailler de Kvaler, jeg gennemgik. Jeg skammer mig
ikke ved at fortælle, at jeg afvekslende græd og bandede,
var nedsænket i den dybeste Fortvivlelse, var vis paa, jeg
vilde bringe Skam og Vanære baade over mig selv og den
kære Edvard Brandes, der i sin Hjærtensgodhed havde
villet give en ung Digter en enestaaende Chance. Men hvor
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har en ung Mand ikke godt af en saadan Jakobs-Kamp i
Natten, hvor han med Pistolen for Panden er nødt til at
spænde hver Fiber til det yderste! Naar han omsider har
gennemløbet hele Skalaen fra sønderknust Selvopgivelse
til fejg og umandig Faneflugt, saa kommer der en rolig,
stille Stund, hvor Begejstringens Ild pludselig gaar gen
nem hans Rygsøjle, og friet fra al Frygt og Fejghedsfornemmelse gaar han nu hen til sit Bord og nedskriver det
hele, rolig og stille, Vers for Vers, som var der nogen,
der hviskede ham det i hans Øren.
Flygt ikke fra dine Opgaver, unge Mand! Naar Du
holder ud, vil Du, hvis Du har Talent, altid sejre i For
hold til dit Talents Styrke. De talentløse kender jo slet
ikke nogen Art af Vanskeligheder, men kender saa hel
ler ikke Glæden ved at besejre dem.
Jeg fik mit Digt til Hørup færdigt i rette Tid, der var
ikke noget i Vejen. Det var en egen kildrende Fornem
melse at se ens Sang blive baaret rundt og sunget under
Sørgehøjtideligheden i Lørups Ridehus. Mange græd; mit
unge forfængelige Digterhjærte inkasserede ogsaa denne
Graad for min Sang. At den i hvert Fald var i Traad
med den herskende, høje Stemning, fik jeg flere Beviser
paa. Selv politiske Modstandere viste den fuld Honnør.
------- Det blev forresten ikke sidste Gang, jeg kom til
at skrive om Hørup. Da man afslørede Willumsens Sta
tue i Kongens Have 1908, blev jeg af Henrik Cavling
opfordret til at skrive et Digt til Bladet ved denne Lej
lighed. Efter Afsløringen var jeg til Middag hos Fru Hø
rup, men kom for sent (hvad der saa at sige aldrig hæn
der mig). Jeg havde besøgt en Ven paa Frederiksberg før
Middagen; det brød løs med en Skylregn, alle Drosker
Efterladte Erindringer
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blev revne væk, jeg maatte forlide mig til en Sporvogn
den lange Vej fra Frederiksberg til Østerbrogade. Da jeg
kom til Stede efter mange Forhindringer, var Selskabet
gaaet til Bords; i slige Tilfælde er Københavnerne ikke
at spøge med. Dog var der sikret mig en Plads ved Fru
Hørups Side, saa jeg havde ikke noget at beklage mig
over. Men jeg var ærgerlig over Fadæsen, saa som det
var saa stærkt mod mine egne Principper at komme for
sent.
Lige over for mig sad Kunstneren Willumsen, hans lige
afslørede Kunstværk havde blandt Hørups Venner ikke
gjort nogen overvættes Lykke i første Omgang. Jeg hu
sker, at Edvard Brandes, da Dækket fjernedes, lod falde
den spydige Bemærkning: „Det er jo Jeppesen Borg
bjerg“. Kunstneren sad nu lidt nonchalant og indrømmede
over for hele Forsamlingen, at han aldrig i sit gudskabte
Liv havde set Hørup. Det vidnede jo egentlig godt om
bildende Kunstneres sædvanlige Ringeagt for Politik og
Samfundsaand! Det var kun i Renæssancen og Michel
Angelos Dage, at Kunstneren mente at have Forpligtelse
til ogsaa at vise Interesse for Kommune og Stat.

Lad mig endnu fortælle en af mine Sanges Historie,
skønt det her kun drejer sig om en ubetydelig Valgsang.
Det var i 1901, faa Dage før Valget, at jeg blev ringet
op en Aftenstund af Ove Rode. Jeg maatte endelig skrive
en Sang til Hørups Møde i Lørup Ridehus (det blev
sidste Gang, Hørup talte offentlig); men den skulde være
færdig til næste Dags Formiddag. Jeg lovede det og flyg
tede efter Sædvane ud i Natten under den aabne Maane-
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himmel. Det var dengang Aborreparken endnu eksiste
rede, et henrivende, idyllisk Anlæg, der nu er ganske ud
slettet af Undergrundsbanen omkring ved Jarmerstaarn.
Det var en Plet, hvor jeg tit søgte hen, da her endnu var
skaanet en lille landlig Idyl fra de gamle Volde og Gra
ves Tid.
En allerkæreste lille Bæk løb med Rislen hen mellem
graa Kampesten. Et lille Buskads gennemtrukket af Gan
ge, hvor Jasminbuske og Hængepil skyggede over de el
skende Par. Anlægget steg op imod en høj Jordtrappe,
der endte i et fladt Plateau, som udgjorde en Del af den
gamle Vold; der, højst oppe paa den flade Banke, kom
man i Jævnhøjde med Byens Tage, og her har jeg i mange
Sommernætter staaet og set op mod de skønne Stjerne
billeder; det var nøjagtig de samme, der stod over Hedens
Høje i min Barndoms Land.
Her tyede jeg tit hen med et eller andet Motiv, som
jeg skulde klare i en snæver Vending, og benyttede An
lægget næsten som et Slags natligt Studerekammer. Naar
Maanen var paa Himlen, var Sceneriet særlig storslaaet.
Hvad var da naturligere, end at jeg ogsaa denne Aften
søgte min Tilflugt til min vante Idyl?
Jeg stod just paa Toppen af Banken og var midt i min
Sang, som jeg efter min Sædvane messede frem for mig
paa den valgte Melodi. Jeg var kommen til de Linier i
Sangen, der lyder:
„Ned med disse frække Hænder,
ned med dem, der Loven skænder,“

da en pjaltet Bølle skyder ud fra en af Buskene og styr
ter hen og griber mig med begge sine Hænder om mine
s«
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Haandled. Hans onde Øjne stod som et Par Splinter i
hans Hoved, en tyk Brændevinsaande skyllede hen over
mit Ansigt. Og mens han mumlede et eller andet mellem
Tænderne, begyndte han at sænke Panden, som Bøllerne
jo har for Skik, naar de vil give en Skalle. Jeg vristede
dog mine Hænder fri af hans Greb. „Hvad bilder De Dem
ind!“ raabte jeg og styrtede hen mod den brede Trappe,
der gik ned mod Havegangene.
I det samme dukker der en anden stor Skinting op,
ligesom han vilde spærre mig Vejen. „Slaa for Satan!“
raabte Bøllen bagved; men han betænkte sig, Gud ved
hvorfor. Var det en Fodgænger nede paa Gangen, eller
hvorfor lod de deres Bytte undslippe? Har jeg maaske
ikke set ud til at være værd at plyndre? I saa Henseende
havde de dog regnet forkert, jeg havde lige modtaget Ho
norar fra mine Provinsblade, og i et Læg af den Lomme
bog, hvori jeg nedridsede mine Vers ved Maaneskinnet,
laa der et Par Hundredkrone-Sedler, der vilde have været
et let Bytte. Men jeg slap med Forskrækkelsen, men mi
stede fra den Stund Tilliden til mit natlige stjernestrøede
Studerekammer.

Ved Sangen om Schandorph og Hørup og endnu nogle
andre, blev jeg slaaet fast i den intelligente Københav
ners Bevidsthed som Demokratiets specielle Digter. Fra
1901 til 1904 tog jeg Revanche som jydsk Digter, idet jeg
gav mig en Del specielle Opgaver i Vold af særlig jydsk
Art. Jeg samlede en jydsk Antologi, „Fræ wor Hjemmen“,
og jeg samlede de jydske Skribenter om et eksklusivt jydsk
Aarsskrift, „Jydsk Stævne“. Men først og fremmest ka-
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stede jeg mig med Lidenskab over den Opgave at reha
bilitere Jydernes Fløjmand Steen Steensen Blicher i et
3-Binds Værk om hans tragiske Skæbne (Steen Steensen
Blichers Livstragedie).
Fra Aaret 1900 har jeg været klar over min Digtnings
Art og Retning; det har hele Tiden siden været en stadig
og rolig Vækst uden Svinkeærinde, uden Omvendelser
eller større larmende Gennembrud. Som Samfundsborger
var jeg Demokrat, mere og mere Socialdemokrat, uden dog
nogen Sinde at blive rigtig dogmatisk Partimand. Som Dig
ter var jeg baade i Vers og i Prosa decideret bestemt af
mit jydske Milieu, der mere og mere sugede mig helt til
sig. Mine Æmner var saa at sige udelukkende jydske. Jeg
kunde kun uddybe dem paa Hjemmets Jord. Saasnart jeg
skulde have noget ordentligt gjort, maatte jeg flygte over
til Barndomsegnen.
Indtil jeg selv fik Gaard, var det i flere Aar Dr. Rambusch i Sjørup, der aabnede sit ypperlige Hjem for mig.
I hans Hjem har jeg skrevet det meste af baade „Fri Felt66
og „Rugens Sange66 og Prosabøger som „Paa Aftægt66. Dr.
Rambusch var en Præstesøn fra Sønderomme, der kom til
min Fødeegn som Læge i 1889. Aaret efter saa vi første
Gang hinanden ved min Moders Dødsleje. Men der skulde
gaa endnu en halv Snes Aar, før vi rigtig blev bekendt.
En Giidesaften hos Mylius-Erichsen fik jeg Rambuschs
Invitation til Lægeboligen i Sjørup. Efter den Aften blev
vi ved at være Omgangsvenner lige til hans Død 1919.
Netop 1901 var jeg søgt over til Heden sammen med
min Ven Achton Friis. Jeg boede hos Dr. Rambusch og
skrev Vers. Friis boede i Haderup Kro og malede Lyng
og tegnede Bondetyper. Jeg var blevet enig med Peter
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Nansen om at samle en jydsk Antologi, Vers og Prosa,
der skulde gaa lige op til Nutiden. En saadan Samling
af Vers og Prosa i den jydske Dialekt eksisterede ikke i
vor Litteratur.
Der var naturligvis nogen Separatisme i det; jeg vilde
vise det jydske Bondesprogs Rigdom, hvad det formaaede,
naar det blev behandlet med Talent. Der var virkelig no
get af et Program baade i dette Værk og det efterfølgende
„Jydsk Stævne“.
Jeg havde paa Forhaand faaet en hel Række jydskfødte
Forfatteres Løfte om Bidrag til mit Arbejde. Listen over
Forfatterne var dog noget tilfældigt sammensat for de da
levendes Vedkommende. En Mand som Albert Gnudtzmann kom med ved en Tilsnigelse. Henrik Pontoppidan
nægtede at være med, skønt han jo bevisligt var Jyde, født
i Fredericia. Herman Bang havde ikke faaet nogen Hen
vendelse; det var vel usandsynligt, han vilde givet noget
Bidrag paa Jydsk.
Da Bogen var færdig, kom Peter Nansen og satte sine
Gavtyve-Øjne paa mig og sagde: „Jeg er da egentlig ogsaa Jyde, jeg er født i Aalborg, ja, jeg var % Aar, da jeg
kom derfra.“ Han var altsaa mere Jyde end Gnudtzmann,
hvis Fader kun havde ligget i Garnison i Viborg; men
Gnudtzmann havde selv sagt mig, han var vadskægte nok,
— og saa fik han jo Anvendelse for den Novellestump.
Men Københavnerne gjorde Grin med Ideen. De var
ved at blive lidt bange for Jyderne og deres Separations
lyster; de frygtede en Gentagelse af, hvad der var hændet
i Norge med Maalstrævet, forøvrigt med Urette.
Det blev dog først rigtig galt, da jeg i 1902 udsendte
Aarsskriftet „Jydsk Stævne“, hvor især Johs. V. Jensens
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Bidrag „Danmarks Historie og Jyderne“ var yderst ud
æskende. Den Artikel glemte den københavnske Presse
os ikke; den satte ondt Blod for vore Bestræbelser i mere
end 10. Aar. Artiklen var i sig selv ubetydelig og skulde
fra min Side have været tilbagevist, da den slet ikke
repræsenterede min egen Mening og næppe andre af de
jydske Skribenters end Forfatterens egen. Jeg er vis paa,
Johs. V. Jensen nu vil indse, at Artiklen aldrig burde
have været trykt paa det Sted. Han har aldrig selv trykt
den op siden. Men løsrevne Sætninger af denne Artikel
blev lagt ved vor Kuvert langvejs op igennem Aarene og
gjorde ikke liden Fortræd, sinkede Fremgangen for vore
folkelige Bestræbelser.
Johs. V. Jensen havde skrevet Artiklen paa Falderebet
til Amerika og insisterede stærkt paa, at den kom med
nøjagtig i denne Form. Jeg havde nylig gjort hans per
sonlige Bekendtskab, jeg satte overordentlig megen Pris
paa hans kraftige Forfatterpersonlighed og vilde nødig,
vort Venskab skulde brydes. Det har da ogsaa holdt til
denne Dag, men, som sagt, i hele 10 Aar hed det om os
i hver ny Anmeldelse: „De jydske Forfattere betragter
sig ikke som Danskere“. Endogsaa sønderpaa, blandt
Slesvigholstenere, blev Johs. V.’s Artikel udnyttet for der
igennem at komme det Danske til Livs.
I „Tilskueren“ skrev man om „Jydskeri og andet Bag
stræb“ (Dr. J. P. Jakobsen), og naar jeg talte i Casinos
Sal om „Jydsken og Højdansken“, sad hele den samlede
Københavnerpresse med spidsede Penne for at spidde mine
Ord i min Disfavør. Altsammen for denne Artikels Skyld;
den havde vakt en Mistanke om Løsrivelsestilbøjeligheder
— eller hvad man nu tænkte sig for skumle Planer. Den
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Dag i Dag er denne Mistillid til Jyderne vel knap nok
helt bortvejret (se hos Thorkild Gravlund).
„Jydsk Stævne“ fik ikke nogen Fortsættelse men blev
ved dette ene Bind 1902. Værket blev meget omtalt, især
meget udskældt, men kun lidet købt. Altsaa den samme
Skæbne, der ramte de fleste af mine Bøger i disse Ungdomsaar. Forlaget skal have sat Penge til paa Værket;
Jacob Hegel vilde ikke mere.
Stor Betydning fik det vel ikke med denne Begyndelse
uden Fortsættelse; dog kan det bemærkes, at her debute
rede Marie Bregendahl med sin Novelle „Ved Lars Skræd
ders Sygeseng“.
Selv har jeg bidraget med Novellen „Julebagning“.
Det var oprindelig ikke Meningen, den skulde have væ
ret der; den var skrevet til et Skrift, der aldrig udkom,
men var planlagt af Erna Juel-Hansen. Jeg husker, at hun
havde sendt Bud efter mig. Jeg kom op i hendes Lejlig
hed ved Dosseringen. Hun løb omkring med en Slev i
Haanden og en Cigar i Munden og fortalte, at hun vilde
udgive et Ugeblad, til hvilket jeg absolut maatte med
virke. Saa var hun atter ude at røre i Gryden, men kom
ind og meddelte, at noget videre Honorar maatte jeg ikke
vente, men naar Bladet blev slaaet op (for naturligvis
vilde det gøre Lykke), saa skulde det ikke mangle paa
Honorar. Jeg gik hjem og skrev min Novelle; men det
blev aldrig til noget med Erna Juel-Hansens Blad, og saa
brugte jeg min Novelle i min egen Aarbog.
Den anden af de jydske Bøger „Fræ wor Hjemmen“
fik en lidt blidere Skæbne. Jeg havde af mit Forlag faaet
Lov til at lade den illustrere; det blev Achton Friis, der
blev udset til at gøre det. Vi var i det Aar 1901 rykket
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sammen i Haderup Kro ude midt paa den jydske Hede.
Her levede en fortrinlig og munter gammel Skolelærer,
Christian Michelsen, („Hedens Degn“), som fortalte mig
Historier i lange Baner, og som hang over os tidlig og sil
dig. Han førte os sammen med mange af Egnens Origina
ler, som Friis tegnede, mens jeg noterede deres Historie.
Det var en henrivende Tid fuld af naturlig Vækst og
Grøde. Jeg havde nylig gjort min anden Kones Bekendt
skab, og her i Haderup Kro skrev jeg til hende „Mi
Nanne ja!“
Jeg husker en Søndag, da Friis og jeg gik ud sammen
for at opsøge Motiver; han havde ikke kunnet finde en
Model, der kunde illustrere mit Digt „Tagfatvisen“ (Kom
mi bette Kipkal). Vi gik fra Haderup østerpaa over brede
Tørvemoser og menneskeforladte Heder og naaede om
sider Faarbæk, der ligger ved Haderup Aas øvre Løb.
Herude paa et af de rigtig gamle Knoldekær, fandt vi
endelig det, vi søgte: den lille barbenede og pjaltede
Hjorddreng, der med Svøben i Haand vogtede sin hor
nede Flok fjernt fra alle Mennesker, mens Loke saaede
sin Havre, og Disen stod rundt om Horisonten og virrede
over Hundreder af Tørveskruer. Det blev et af de bedste
Billeder af de mange, hvormed Friis illustrerede min Bog.
Aldrig er Tekst og Billeder faldet saa naturligt sammen
som her, hvor Digter og Tegner næsten bogstavelig gik
Haand i Haand som et Par glade Børn over den jydske
Lyng.
Fra 1901 til 1904 var jeg optaget af et andet jydsk
Værk, nemlig den ca. 3000 Sider store Bog, „Steen Steensen Blichers Livstragedie“. Jeg er nu lidt i Tvivl, om jeg
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har haft Ret til at bruge saa mange gode Ungdomsaar
paa et Værk af den Art. Thi det kan jo ikke nægtes, at
det dæmmede op for mange andre Kildevæld, der var be
gyndt at springe i mig. For det var jo ikke Historiker,
men Digter jeg skulde være; det havde jeg formodentlig
glemt baade dengang og senere, hvor jeg ikke kunde
styre min Lyst til at gaa til Bunds i et historisk Stof, der
lokkede mig. Tilsammenlagt har jeg vel nok brugt 5 å 6
Aar af mit Liv paa historiske Studier, mest Lokalhistorie
om Salling og Fjends Herred.
Jeg var kommen ind paa disse Studier ved mit Bekendt
skab med den gode Østjyde, Raadstuearkivar Villads Chri
stensen, der var lidt ældre end jeg, og selv var en Blan
ding af en Historiker og Lyriker. Lyrikeren gav han dog
snart Rejsepas, og hvad Historien angaar, blev det aldrig
til det rigtige Gavntømmer, hvad han lavede. Han lod sit
Talent lidt for meget hugge op i Splinter. Et samlet ge
digent Værk har han ikke efterladt, men Snesetal af smaa,
friske og velskrevne historiske Afhandlinger, der vel al
drig gav et nyt Syn paa nogen Ting, men altid en ny
Viden.
Han havde en noget studs og but Maade at være paa;
men kom man først inden for Skallen af dette afvisende
Væsen, der mest havde sin Rod i Generthed, saa fandt
man en varmhjærtet og brav Mand, der pintes lidt af, at
de bedste af hans Evner ikke rigtig var kommen til Ud
foldelse. Paa et Tidspunkt, da det var grumme svært for
mig at tjene en Skilling, gav han mig Anvisning paa et
Par historiske Opgaver, hvis Resultat han hjalp frem, idet
han optog dem i „Jydsk Historie og Topografi“, som han
i en Aarrække var den dygtige Redaktør af.
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Det begyndte med Søren Lintrups Visitatsbog, som laa
utrykt paa det kongelige Bibliotek, og som jeg afskrev til
hans Tidsskrift, jeg tror 1896. Men da det kom til Styk
ket, blev jeg alligevel narret for Forfattemavnet til Af
handlingen. Jeg fik Honoraret (hvad jeg havde umaadelig
Brug for), men det var Underarkivar S. Nygård, der
fik Æren for Offentliggørelsen, da han blev udset til at
udstyre Afhandlingen med Noter, der mest bestod af
Kirkebogs-Uddrag. Mit Navn blev nævnt i Fortalen, det
var alt.
Bedre Held havde jeg med min Afhandling om den be
rygtede Bondeplager „Peder Nielsen Mollerup, Vestervig
Kloster“, om hvem der laa en Forhørsprotokol saa tyk
som 4 Mursten; af den gjorde jeg et letskrevet Uddrag,
der ogsaa fandt Optagelse i Villads Christensens jydske
Samlinger.
Nu havde jeg faaet Blod paa Tanden, havde fundet
Vej til Arkiverne, ligesom jeg forlængst havde fundet Vej
til Bibliotekerne. I 1898 tilbragte jeg en Feriemaaned i
Arkivet i Viborg, hvor jeg søgte efter min Hjemegns Hi
storie i Stedets Bispearkiv. Her traf jeg første Gang Ar
kivar Georg Saxild, et af de muntreste og intelligenteste
Mennesker, jeg overhovedet har mødt. Kort Tid efter vort
første Bekendtskab modtog jeg Invitation til hans Hjem;
siden har jeg altid boet der, naar jeg gjorde Studier paa
Landsarkivet i Viborg, somme Tider Maaneder ad Gan
gen. Og den brillante Arkivar gav mig den mest udstrakte
Ret til at benytte Læsestuen, ogsaa uden for Arkivtiden.
Det hændte, at jeg stod op Kl. 5—6 om Morgenen og
fortsatte mine Studier lige til Kl. 11 om Aftenen; men det
hændte ogsaa, at jeg lod Arkiv være Arkiv og satte mig
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ind til Hr. Saxild i hans reolfyldte Studerekammer og
drøftede Alverdens Problemer med ham og hans ypperlige
Frue. Det blev mig kort sagt mit andet Hjem. Naar et
æstetisk Arbejde ikke ret vilde gaa for mig, saa tog jeg
Billet til Viborg og blev der tit ubegrænset længe.
Saadan var der aldrig døde Punkter i mit Liv. Men
nægtes kan det ikke, at disse hyppige Arkivbesøg stjal me
gen Tid fra Digtningen. Og jeg ved ikke rigtig, om jeg
skal bebrejde mig noget i den Retning. At Arkivstudiet er
farligt for sin Mand, det er jeg klar over, men hvad andre
Forfattere brugte af Tid paa Kafé, Teatre, Koncerter, det
har jeg alt sammen samlet paa Arkivopholdene.
Men aldrig har jeg drevet mine Arkivstudier saa ener
gisk, som da jeg havde besluttet mig til at lave dette Værk
om Steen Steensen Blicher. Hvordan jeg kom ind paa det,
kan jeg ikke her gøre Rede for i Enkeltheder, da jeg fat
tes de Dokumenter, der skulde gøre Sagen klar, men som
for Tiden ligger paa Jenle.
Omkring Aar 1900 stod Læsningen af Blichers Vær
ker endnu i Stampe. Hans Originalskrifter i første Udgave
kunde faas for meget smaa Penge. Mit Arbejde har dog
bidraget ikke saa helt lidt til, at han har faaet en hel
Renæssance; og den, der nu gaar ind til en Antikvarbog
handler og køber en af hans første Bøger, skal nok faa
at vide, hvad den koster.
Jeg havde tidlig set, at der var store Huller i vor Viden
om Blicher. Der eksisterede bare et Par smaa Biografier,
der næsten ingen Ting fortalte. Folk gættede frem og til
bage om de simpleste Ting.
Omkring dette Tidspunkt kom der et lille Værk af
Evald Tang Kristensen, Bladartikler og Skitser, ledsaget
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af en kortere Biografi, der især søgte at udrede Forholdet
mellem Blicher og Kone. Al Skyld for Blichers Misère
blev her dynget op paa Blichers Hoved. Instinktmæssig
havde jeg det Indtryk, at det var pinende galt, hvorved
Karakteriseringen af hans Digterpersonlighed kom i det
skæveste Lys. Jeg fandt det harmeligt, at min Yndlingsdigter skulde mishandles paa denne Vis; jeg besluttede at
rense ham.
Saadan begyndte det; men hvor fandt jeg Materialet?
I en Haandevending gjorde jeg mig selv Rede for, hvor
meget der allerede var trykt af Breve og andre biografi
ske Dokumenter. Det væsentligste forelaa hos Otto Borchsenius i hans Værk „Fra Fyrrerne66; men jeg var klar
over, at der var store Huller, og at det sidste Ord om
Steen Blicher ingenlunde kunde være sagt endnu. Jeg be
gyndte da saa smaat at famle mig frem. Blicher havde jo
været Præst, altsaa kongelig Embedsmand; det skulde dog
gaa til som bare Pokker, om ikke han som saadan havde
efterladt sig Spor paa vort Hovedarkiv, Rigsarkivet.
Paa Rigsarkivet havde jeg endnu ikke haft Mod til at
melde mig; jeg havde holdt mig til Landsarkivet i Viborg,
der beherskedes af Georg Saxild, til hvem jeg kom med
større og større Frihed. Men Rigsarkivet var endnu noget
uhyre fint, en bureaukratisk Rede, der beherskedes af den
gamle, stive Herre, Rigsarkivar Bricka. Det var end ikke
almindelig bekendt, at jævne dødelige kunde faa Adgang
til disse hellige Gemakker. Man standsedes allerede ved
Porten, der var fornemt aflaaset og først aabnedes efter
en høflig Ringen. Det lovede ikke godt; man er jo ikke
vant til at ringe, naar man skal ind paa offentlige Steder.
Den samme Højtidelighed bevaredes hele Vejen frem mod
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det, man søgte. Man skulde afgive en højtidelig Attest i en
Protokol, før man overhovedet fik Lov til at nedlade sig
ved et Bord, og skulde gøre omhyggeligt Rede for sine
Hensigter, inden man blev ekspederet.
Jeg havde været dumdristig nok til at søge Rigsarkiva
ren selv. Havde jeg søgt en af hans underordnede, var det
sikkert gaaet mig bedre. Hr. Bricka tog venligt, næsten
genert imod mig. Han havde et sygeligt, næsten blegsottigt
Udseende, var forøvrigt en smuk Mand, glatraget som en
Skuespiller. Han stod og bed sig selv i Underlæben; alt
tydede paa, at han ikke var vant til at give jævne Folk
Raad.
Hele Arkivet var da ogsaa i hans Tid anlagt paa at faa
Folk uden for den egentlig lærde Kreds hurtigst muligt
ned ad Trapperne. Der sad en to, tre hvidhaarede Profes
sorer og et Par Afskrivere. Det var mer end nok efter
Brickas Formening.
Jeg spurgte ham, om han troede, jeg med nogen Ud
sigt til Held kunde søge historisk Oplysning om Steen
Steensen Blicher.
Det troede han paa Forhaand ikke, sagde han og bed
sig endnu dybere i Underlæben.
Ja, for jeg havde faaet det Indtryk, at der var store
Huller i Blichers Livshistorie, og at der især fra hans
lange Embedstid maatte henligge Skrivelser og Dokumen
ter fra ham her paa Arkivet. Men jeg kunde jo intet selv
gøre; kunde jeg ikke vente Arkivets Hjælp, var mine
Anstrengelser haabløse. Paa et Bibliotek kan man jo næv
ne Bogens Titel, Bogen kan bringes, og saa ligger Vejen
lige for. Paa et Arkiv kan man bare udtale et Ønske
i al Almindelighed, og jeg som Begynder kunde aldeles
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ingen Vej komme uden Vejledning, da jeg end ikke kunde
antyde, hvor der skulde søges. Det maatte jeg alt sammen
overlade til Arkivets Mænd.
Hr. Bricka svarede i al Korthed, at det var hans Opfat
telse, at jeg vilde faa grumme lidt ud af disse Under
søgelser.
Med andre Ord, han vilde helst af med mig, da han
øjensynlig var bange for, at jeg kun skulde gøre Arkivet
Ulejlighed; og det var netop min afgjorte Hensigt. Jeg var
dengang saa naiv at tro, at d’Herrer Arkivarer fik deres
Løn for det samme. Det sagde jeg dog ikke.
Vi stod et Øjeblik over for hinanden som et Par drevne
Diplomater; men da Diplomatiet havde faaet sit, afslut
tede Rigsarkivaren Audiensen med at sige, at hvis jeg
vilde komme igen paa Onsdag, skulde han have Sagen
undersøgt. Vi bukkede begge mistroisk.
Da jeg kom igen var det virkelig lykkedes den ansete
lærde at finde et Par intetsigende smaa Læg. „Ja, min
Herre,46 sagde han, „det er alt, hvad vi har, saa vidt jeg
kan forstaa.“ Jeg tog bukkende imod Papirerne. I det ene
ansøgte Blicher Frederik den Sjette om Tilladelse til at
udgive en dansk Læsebog; i det andet bad han den samme
høje Majestæt om en Understøttelse til en eller anden
Rejse. Det var efter Arkivarens Formening alt, hvad det
vældige Rigsarkiv kunde præstere til Oplysning om een af
Danmarks største Digtere.
Jeg har vistnok set lidt flov og nedtrykt ud, som jeg sad
der paa min Bænk; for da Hr. Bricka var forsvunden, kom
Hr. Louis Bobé hen til mig. Han havde hørt lidt af vor
Samtale forrige Gang. Han siger nu til mig: „Jeg hørte,
De talte med Rigsarkivaren om Steen Blicher; men søger
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De Oplysninger om ham, saa er dette ikke det rigtige Sted,
saa skal De over paa 2. Afdeling til Arkivar Kringelbach;
han har stor litterær Interesse og vil sikkert anderledes
forstaa, hvad det er, De søger. Maa jeg føre Dem igen
nem Lokalerne over til ham, skal jeg med det samme præ
sentere Dem for ham/6 Og denne Præsentation, tror jeg,
er Skyld i Blicher-Værket.
Jeg blev ført over paa 2. Afdeling, der den Gang levede
lidt paa Fejdefod med den første, hvad der aldrig er ilde
for den studerende. Jeg stod over for en gemytlig gammel
Herre med Kalot paa Hovedet og mange lune Smaarynker ned over Kinderne. Vittig og spirituel var han, rigtig
skaaret ud af Orla Lehmanns og den nationalliberale Tid.
Da han hørte om min uheldige Ekspedition paa første
Afdeling, slog han sine Hænder sammen i Ekstase. „Naa,
saa her skulde ikke findes noget om Steen Blicher, det var
som Satan,66 sagde han ganske respektløs og sprudede alle
rede af Energi. Ogsaa han gav mig en Frist, efter hvilken
jeg skulde komme tilbage. Da jeg indfandt mig paa Klokke
slettet, havde han allerede samlet sammen saa meget som
en Mand kunde bære. Da han saa min Glæde, udbrød han:
„Ja, her er s’gu Kage! Nu kan De foreløbig sidde over
det; saa finder vi nok Traaden frem til mere.66 Og det
gjorde vi. I tre Aar sad jeg under denne herlige gamle
Mands Vinger og malkede Arkivets Ko Strippe for Strippe.
Kringelbach studerede det næsten lige saa lidenskabe
ligt som jeg selv, var fuld af Glæde, naar en rigtig god
Bid var fundet, skyede ingen Anstrengelser, naar et dun
kelt Punkt skulde klares, men gik igennem Ild og Vand
for mig. Og det blev han ved med gennem 3 lange Aar
uden at kølnes. Jeg tror ligefrem, jeg blev hans Kæle-

C. N. Kringelbach.

Georg Saxild.

Villads Christensen.

Johan Grove.

Viborg Landsarkivs Læsestue.
Forrest, staaende: den ypperlige Fortæller Kristen Agerby (S. 165).

Christianshavns Kvindefængsel.
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dægge. Det er den hyggeligste gamle Mand i det offent
lige Liv, jeg har truffet, og hans Hjælpsomhed over for
mig gik over alle Grænser. Derfor kunde mit Værk faa
den Afrunding, at jeg tør sige, der ikke er fundet en
Stump om Steen Blicher siden, i hvert Fald ikke paa Rigs
arkivet. Gamle Kringelbach og jeg havde i Forening mal
ket Koen ren.
Det var jo egentlig et stort Foretagende, som Gylden
dal maatte anbringe ikke saa faa Penge i; men Blicher
var dengang ikke populær. Det blev en stor Skuffelse
med Salget for alle Parter. Værket skulde udkomme i
Hæfter å 50 Øre; det gik gennem et Par Aar. Da sidste
eller 36. Hæfte var udkommet, havde det knap faaet 600
Abonnenter. Man havde haabet paa 2—3000. Jeg fik dog
aldrig et ondt Ord at høre af Jacob Hegel, skønt der maa
være tabt en Del Penge paa Værket; selv spandt jeg ikke
Silke ved Foretagendet. Jeg fik i Honorar udbetalt 1000
Kr.; deraf havde jeg brugt mindst de halve til Frimærker,
for det var utroligt, hvad jeg skrev til Folk i Øst og Vest,
til Præster og Lærere. Bogen er stablet op paa Tusinder
og atter Tusinder af smaa Oplysninger, hvoraf enhver har
kostet Korrespondancer, flere en lang Rejse.
Alene alt det nye Billedstof, der maatte skrabes sam
men fra private Familier fra det hele Land! Med stor
Betænkelighed afsendte Familien saadant et gammelt kært
Familieportræt til en vildfremmed Mand. De vidste jo
ikke, om de nogen Sinde fik det igen.
Jeg begriber ikke nu, at jeg holdt det Besvær ud, men
jeg var ung dengang, jeg opgav aldrig. Jeg kunde have
rejst til Verdens Ende for saadant et gammelt Portræt eller
en Stump af et Brev.
Efterladt« Erindringer
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Kun et Par Gange kom jeg til at løbe med Limstangen.
Der er ikke meget at rette i min Bog med dens Titusinde
Oplysninger.
Da jeg havde udtømt Rigsarkivet for mit Emne, maatte
jeg rundt til en lille halv Snes andre Arkiver. Det snurrig
ste af dem alle var Christianshavns Kvindefængsel, hvor
jeg lod mig indlogere i 14 Dage for at finde de rigtige
Oplysninger om Blichers Tatere: Lange Margrethe, Linka
Smælem og Peiter Benløs.
Alle disse Hedens Fugle havde selvfølgelig paa et eller
andet Tidspunkt haft deres Sammenstød med Politiet. Det
havde sat Spor rundt om i Landets Retsprotokoller. De
fleste af dem havde i kortere eller længere Tid siddet i
Viborg Tugthus og havde efterladt deres Vita, der tit kunde
være ganske vidtløftigt. Det blev nu min Sag at finde det
hele frem. Hvor laa disse Dokumenter? Viborg Tugthus
var forlængst jævnet med Jorden. Var dets Arkiv blevet
bevaret, og hvor var det? Ingen vidste det. Arkivfolkene
vidste ikke et Suk; men jeg kunde ikke opgive; min Tanke
blev ved at kredse om disse Problemer.
Havde Lange Margrethe nogen Sinde eksisteret eller var
hun bare en jydsk Fabel? Nogle paastod, at hun havde
levet for 2—300 Aar siden, andre, som Blicher selv, paa
stod at have set hende. Men Blicher var en gammel, lun
Rad, som ikke var noget paalideligt Vidne. Gamle Evald
Tang Kristensen, som jeg henvendte mig til, var ogsaa af
den Mening, at hun kun var en Sagnfigur. Jeg tænkte ved
mig selv: „Bare du dog kunde finde det nedlagte Tugthus’
Arkiv, saa vilde sikkert meget komme i et andet Lys/6
Men hvor skulde jeg faa Oplysning om alt dette, naar ikke
Arkivfolkene vidste det bitterste?
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Omsider fik jeg den Idé at skrive til Overinspektøren for
Fængselsvæsenet, Goos (en Søn af Ministeren). Efter en
passende Ventetid svarede han, at han ikke anede noget
om, hvor Viborg Tugthus’ Arkiv var blevet af ved Fængs
lets Nedlæggelse i 60’erne; det var i hvert Fald ikke i
Horsens Tugthus, hvor man havde henflyttet dets Fanger.
Han lovede dog at sætte en Undersøgelse i Gang og siden
meddele mig Resultatet. Her viste det sig i hvert Fald hel
digt, at jeg var gaaet til Toppen, til den Mand, der havde
Opsyn med alle Landets Fængsler.
Efter en Maaneds Forløb fik jeg atter Brev med klar
Besked, at nævnte Arkiv maatte søges i Christianshavns
Kvindefængsel. Det vilde jeg ikke i min vildeste Fantasi
have tænkt mig. Overfængselsinspektøren maa ogsaa have
fundet, at det trængte til en Forklaring, for han meddelte
mig i samme Brev, at naar Viborg Tugthus’ Arkiv, efter
Ophold mange andre Steder, var havnet i dette Kvinde
fængsel paa Christianshavn, var det, fordi at dette var
„Moderfængslet66. Dette blev sagt med meget Eftertryk.
Jeg forstod siden, at Meningen var denne, at det var Lan
dets ældste Fængsel, bygget allerede af Christian den
Fjerde.
Jeg husker endnu tydelig den morsomme Entré, jeg
gjorde paa dette uhyggelige Sted, hvis skidengule Mure
spærrede for saa mange tunge Menneskeskæbner. Saa snart
jeg havde ringet paa Klokkestrengen, stod der en Fæng
selsbetjent indenfor og fikserede mig med spørgende
Miner. Jeg nævnede mit Navn og udtalte Ønsket om at
tale med Direktøren. Han hed dengang From. Han havde
naturligvis troet, at jeg skulde opnaa et eller andet for en
af Staklerne derinde og stod med en bøs Mine midt i
6*
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Stuen med Hovedet højt løftet for at være parat til en
Afvisning.
Men da jeg havde forklaret, at jeg stod her i min Egen
skab af litterær Forsker, og at jeg havde et Brev i Lommen
fra Overinspektør Goos, sank Hr. From mindst en Alen.
Hans Venlighed mod mig var næsten alt for stor, til sidst
vilde han ligefrem paanøde mig et stort Nøgleknippe, saa
jeg kunde gaa ud og ind af Fængslets uendelige Døre,
der alle skulde laases efter en paa det omhyggeligste, da
jo ellers de ufrivilligt indkvarterede Beboere kunde tage
„Reisaus“.
Det er det skumleste Hus, jeg har siddet i, saa det kun
de nok ligne Christian den Fjerde at lave den Slags. Jeg
fik straks en Slags Adjudant i Sekretæren, Hr. Johan Gro
ve, som jeg senere opdagede var en Kollega paa Lyrikkens
Omraade. Han havde aldrig været med til noget saa spæn
dende som dette her. Blichers Tatere, det var rigtignok
noget andet end disse stakkels fortumlede Barnemordersker eller Tyvetøse, som ellers var hans daglige Selskab.
Naar vi for paa Gangene for at komme ind paa Ar
kivet, krydsedes vor Vej bestandig af disse ulykkelige,
blege Væsener, der her var fordømt til en aarelang Inde
spærring. Hvor saa de ulykkelige ud, og hvilken Oplevelse
var det ikke for dem at knikse for et eneste Menneske, der
ikke var i Uniform, der kom derude fra Lysets Verden,
som de nu ikke havde set i Aaringer! Det var mig egent
lig en Pine, hver Morgen at gaa forbi disse Ansigter, hvor
et Par store forgræmmede Øjne ligesom spurgte: „Hvad
Ærinde har Du her?“
Det saakaldte Arkiv havde sin Plads langt tilbage i Byg
ningen i et skummelt og støvet Rum med et eneste Jern-
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vindue ud til Gaarden. Det saa ikke ud til at have været
besøgt af Mennesker i lange Tider. Støvet laa fingertykt
paa Reoler og Vindueskarme, og selve Papirspakkeme
lugtede ramt af gammel Brøde og sværtede ens Fingre
med aarhundredgammelt Støv. Jeg maatte have Pakkerne
helt hen i Vinduesfordybningen for overhovedet at se.
Derude i Gaarden gik unge Barnemordersker og
hængte Vask paa Snor, mens de nynnede en tungsindig
Sang. De var i tunge Træsko og tykke grove Fængsels
hoser. Hvor blev de forundrede, da de saa et Mandfolkeansigt bag Vinduestængerne! Vi smilede til hinanden; det
rygtedes snart over hele Fængslet, at derinde sad en frem
med Mand. Saa snart de turde, gjorde de sig Ærinde ud
til Vaskesnorene i Gaarden. Men den plumpe Dragt, som
Fængslet havde givet dem paa, egnede sig kun lidt til
Koketteri.
Her sad jeg i 14 lange Døgn i frivilligt Fængsel og fandt
efterhaanden ved det sparsomme Lys alle de Blicherske
Originaler, som vi kender fra hans Noveller. Hvert Øje
blik kom Grove og linnede Døren: om jeg havde fundet
noget? Den Dag, jeg var kommet paa Sporet af Lange
Margrethe, forlod han mig overhovedet ikke. Jagten var
for ham bleven lige saa spændende som for mig. Pakke
blev løst op efter Pakke, Sejlgarnstraadene sprang, Læg
blev gennemløbet efter Læg. I det Øjeblik, vi omsider løf
tede Bladet helt hen til Jerngitteret og læste Lange Mar
grethes Navn, da skjalv vore Hænder af Forskerglæde.
Grove var helt ellevild, vi var som et Par kaade Drenge,
der har fundet en Lærkerede.
Lange Margrethe forenede os. Vi blev gode Venner for
Fremtiden og sendte hinanden vore Vers og Bøger. Til

86
sidst blev han By- og Herredsfoged og døde tragisk i Dan
marks mindste Købstad, Nibe. Han var en gennembrav
Mand, som havde været en bedre Skæbne værd. Hver
Gang vi op igennem Aarene traf hinanden, maatte vi altid
mindes Lange Margrethe.
Saadan har Fundet af ethvert Dokument sit Eventyr,
som jeg dog ikke tør bruge Tid og Papir til at fortælle
her.
Som ovenfor sagt kan man ikke sige, at mine Anstren
gelser kronedes med noget stort Held, hvad Bogens Af
sætning angaar. Folk modtog første Hæfte med megen
Skepsis, ja, ligefrem med Haan. Her er det mærkelige at
fortælle, at selv Peter Nansen, om end godt maskeret, del
tog i denne Haan. Nu da han er død, gør det jo ikke no
get, at jeg fortæller det. Peter Nansen var jo til Tider en
stor Spøgefugl, og selv om han nok kunde optræde som
den alvorlige Forlagsdirektør, sad Journalisten ham altid
i Kroppen, saa han engang imellem fristedes til at drive
lidt Løjer med sit Forlags dyreste Interesser.
Ingen havde mere ildfuldt end han gaaet i Breschen
for mit Værk om Steen Blicher. Det har slet ikke været
nogen let Opgave at faa den ret paaholdne Jacob Hegel
til at interessere sig for det ikke helt billige Foretagende.
Et Subskriptionsværk i flere Bind, der sikkert vilde give
en ganske tvivlsom Gevinst, i heldigste Tilfælde maaske
balancere. Nansen var ligesaa glædestraalende som jeg
den Dag, han kunde meddele mig, at nu var Jacob Hegel
endelig gaaet med paa min Idé.
Naa, første Hæfte kom, og jeg var naturligvis spændt
paa at se, hvad Anmelderne skrev. Det var som sagt ikke
synderlig godt. Titlen forekom dem skruet og sær (Nan-
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sen vilde have haft, jeg skulde have kaldt Bogen: Steen
Blichers Jammersminde). Indholdet af første Hæfte var
ikke meget interessant. Anmelderne kunde jo ikke vide,
hvad jeg havde i Posen til Udfyldning af de 36 Hæfter.
Især var jeg naturligvis spændt paa at se, hvad mit eget
Blad „Politiken66 skrev. Her maatte det jo blive Edvard
Brandes, der kom til at anmelde Bogen.
Nu stod der i „Politiken66 dengang (1903) en Række
fortløbende Artikler med Fællestitlen „Morgenbreve66, som
tirrede Læseverdenens Nysgerrighed, og som de fleste til
troede Edvard Brandes. De var undertegnede med 3 Stjer
ner. Jeg var paa det Tidspunkt Korrekturlæser ved „Po
litiken66, og vi Korrektører spekulerede meget paa, hvem
der kunde skjule sig under disse 3 Stjerner. Men det blev
omgivet med megen Hemmelighedsfuldhed fra Bladets
Side. Haanden, hvormed Artiklen var skreven, var en me
get sirlig og rutineret Kontorhaand, som ingen af os kunde
kigge igennem. Edvard Brandes’ Haand var os jo velkendt,
saa vel som alle de litterære Personligheders.
En Dag drejede Morgenbrevet sig om mit Værk fra
først til sidst, en Skoptiseren over Steen Blichers Livs
skæbne — saadan rigtig journalistisk drevent og flabet
gjort, vel egentlig ikke ondskabsfuldt, men bare drillende
og hasarderet: Var denne Blicher egentlig at beklage?
Han havde jo hele den frie Natur med Ræv og Hare, kunde
vandre over den jydske Hede uden at standses af nogen
Grænse, kunde drikke sig en høj Snaps til, skrev Noveller,
der læstes viden om, og havde jo desuden en smuk Kone,
Masser af Børn. Det maatte da være en drabelig Vild
mand, naar Aakjær vilde have os til at se noget tragisk i
dette o. s. v., o. s. v. Saadan fortsattes der gennem en halv-
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anden Spalte. Det var egentlig ikke den Slags, der skulde
faa Folk til at subskribere paa min høj alvorlige Bog. Det
var virkelig et overmaade ægte og rendyrket Udslag af
det saa ofte omtalte Københavner-Grin.
Jeg var meget ulykkelig over den Omtale i Intelligen
sens Hovedorgan. Det gik da ogsaa overordentlig trægt
med Abonnementet, og jeg beklagede mig stærkt til Peter
Nansen, især over „Politiken“s Morgenbrev. Jeg gættede
paa, at det jo sikkert var Edvard Brandes.
Nansen, den Gavtyv, søgte at trøste mig; han syntes
ingenlunde, man kunde sige, det var nogen uvenlig An
meldelse. Der var gjort lidt Løjer med Blicher, men hvor
for skulde man altid være saa højtidelig? Det vilde sik
kert ikke skade Bogen det mindste, tværtimod.
Jeg havde beholdt „Politiken“s Morgenbrev, et Manu
skript, der ellers gik i Papirkurven. En Dag modtog jeg
saa en Pakke fra Gyldendal, hvis Adressebrev var skrevet
med nøjagtig samme Haand som Morgenbrevet. Jeg sam
menholdt Bogstaverne; der kunde ingen Tvivl være om
den Ting. Og hvem der havde skrevet paa Konvolutten,
der fulgte med Pakken, det vidste jeg. Det var Gyldendals
Kasserer, Christian Nielsen.
Da han og Gyldendal kort efter brouillerede, trængte
jeg en Dag ind paa ham og paastod, at han havde en Fin
ger med i Spillet med disse Morgenbreve, og at det var
min Opfattelse, at han afskrev dem efter Peter Nansens
Manuskript. Jeg kunde skønne, at det var en kilden Sag.
Han svarede undvigende: „Det har jeg ingen Ret til at
røbe/6 eller: „Det siger De selv, Aakjær, og ikke jeg.66
Saadan kom jeg efter, hvem der havde skrevet den Anmel
delse, som en Tid ærgrede mig saa stærkt.
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Jeg tror ikke, Jacob Hegel vilde have været helt glad
ved at vide, at hans egen haandgangne Mand skrev Artik
ler, der lagde sig ganske paatværs af et Foretagende, som
Forlaget havde sat saa mange Penge i. Der gik jo næsten
3 Aar, fra Blicherbogen kom med første Hæfte, til det
sidste udsendtes, og der skete en hel Strømkæntring i Op
fattelsen af det store Værk, efterhaanden som Hæfterne
hobede sig op, saa jeg har vel tilsammenlagt aldrig haft
saa god en Presse som paa denne.
Anmeldere, som havde stillet sig skeptisk til det første
Hæfte, gjorde den smukkeste Afbigt ved Værkets Slutning.
Det gjaldt endogsaa min bidske Antagonist Mads Jepsen.
En overdaadig skøn Omtale fik Bogen af Højskoleforstan
der Thomas Bredsdorff i det af Moltesen redigerede
„Dansk Tidsskrift“. Men Værket solgtes stadig ikke i no
gen videre Udstrækning. Folk fandt maaske, at det var
for dyrt; det kostede 18 Kroner, da det var færdigt; det
vilde med de nuværende Priser have kostet 50 Kroner. Da
Gyldendal nedsatte det til 6%, blev det revet væk i Lø
bet af meget kort Tid. Nu er det en af de sjældneste Bøger
paa Bogauktioner; det skal laanes meget stærkt ud paa
Bibliotekerne. Da jeg sidst var paa Statsbiblioteket i Aar
hus, viste man mig en Ønskeliste paa denne Bog. Den
indeholdt 25 Adresser.

Lægeboligen i Sj</>rup. — Det Anckerske Legat 1906,
Vi er nu naaet hen til 1904. Mine Ophold i København
blev nu mere og mere kortvarige. Jeg boede i den senere
Tid i Fru Lunds Pensionat, Tietgensgade 62, hvor jeg
oppe paa en 4. Sal havde en glimrende Udsigt over Jern
baneterrænet med Kallebodstrand i Baggrunden. Det var
et meget billigt Værelse, som Fru Lund havde Ret til at
leje ud, naar jeg var bortrejst for længere Tid.
Naar jeg var hjemme, spiste jeg ved Pensionatets Bord.
Utrolig billigt var det efter Nutidens Forhold. Af andre
Pensionærer husker jeg nu kun Dr. Sylvest i Sund
byerne, samt Generalkonsul Marinus Yde, Hamburg, der
dengang levede som en anden Rangs Journalist ved et
Middagsblad.
Det meste af Aaret opholdt jeg mig i Jylland hos mine
Venner, Dr. Rambusch, Sjørup, hvor jeg i 1905 skrev det
meste af Digtsamlingen „Fri Felt64, eller hos Esper Ander
sen, Jebjærg. Jeg havde, dog mit Værelse uden for Meje
riet, hos et Par Veninder, Marianne Thordahl og Kirstine
Balleby, der tilsammen drev en Modeforretning paa By
gaden. De havde et ganske lille Loftsværelse med Vinduet
mod Syd. Det var det fredeligste Sted paa hele Jordklo
den. Hvor meget fik jeg ikke bestilt paa dette lille Dukke-
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rum! Her skrev jeg Romanen „Vredens Børn66, Digtet
„Jakob og hans Sønner66 og „Jens Vejmand66 og en hel
Række Noveller, som: „Da Hyrdedrengen skulde i Sko
ven66 og „Naar Bier sværmer66. Den sidste Novelle skrev
jeg for aabne Vinduer, mens Bierne fra Kaalgaarden bog
stavelig dansede over mit Manuskript.
Sjælden har jeg tilbragt en saa paradiselig Ensomhed
som i denne lille Dukkestue. Det kunde hænde, eii Arbejds
vogn rumlede forbi paa Landevejen — ellers ikke en Lyd
her i disse to ensomme Kvinders stille Hjem. De nusled
og pusled med deres neden under mig. Det kunde hænde,
de kom op med en Kop Te paa en Bakke; ellers saa vi
ikke hinanden Dagen lang. Det har altid for mig været
det ideale Liv: ene, bare med en Pen i min Haand og et
Stykke Papir foran mig. Her var mere Fred end omme
hos Esper Andersen paa Mejeriet, hvor Maskinlarmen
dirrede igennem Huset.
Den samme Stilhed som hos Modehandlerinderne havde
jeg for øvrigt i Sjørup Lægebolig og hos Ludvig Jensen,
naar jeg kom til Silkeborg. Jeg har altid haft Held til
rundt om hos Venner at finde saadanne hengemte Lofts
rum, der var overordentlig spartanske i deres Udstyr, kun
rige paa dette ene: Fred!
Jeg husker Carl Ewalds Skoggerlatter, da han kom over
til Læge Rambusch paa Heden, hvor han havde en Datter,
der lærte Husholdning. Han kom lige fra Paris og havde
købt en egen Likør til mig i Køln. Nu skulde han dog for
en Gangs Skyld se, hvorledes man digtede paa Heden.
Ad en knagende Loftstrappe kom han op paa et stort,
aabent Loft. Han kom forbi et Par sodede Skorstene, der
brød oven ud af Tegltaget. Pludselig stod han i dybeste
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Maaben foran en mægtig Flæskeskinke, som Fru Rambusch havde hængt til Tørring paa min Kammersdør.
Aldrig havde han set en dansk Digter saa velhavende
forsørget. Her var jo Flæsk til et helt Sogneraad. Vi traf
aldrig hinanden siden, uden at den Skinke blev trukket
frem i Erindringen. Bag denne Dør med Skinken som
Skilt har jeg skrevet alle mine bedste Digte, fra
1901—1907.

Her sad jeg en Februardag i tudende Sneknog midt i
„Rugens Sange“, da det tilsneede Postbud bragte mig den
Meddelelse, at jeg havde faaet det Anckerske Legat, der
dengang udgjorde bare 1800 Kroner, men som dog for
mig var en svimlende Sum, og som jeg havde gjort mig
grumme lidt Haab om, da det var første Gang, jeg søgte.
Det var Professor Karl Larsen, der havde gaaet saa stærkt
i Breschen for mig over for den gamle, blinde Vilhelm
Bergsøe, der næppe kendte meget til mig. Man maa huske
paa, „Rugens Sange“ var jo ikke udgivne endnu, og „Vre
dens Børn“ havde væsentligst skaffet mig Fjender.
Jeg har altid været Karl Larsen saa taknemlig for, at
jeg blev den foretrukne det Aar. Det var netop det rette
Øjeblik. Jeg havde udarbejdet en ret omhyggelig Rejse
plan og havde især lagt Legatherrerne paa Sinde, hvilken
Attraa jeg nærede efter at se Skotland. Karl Larsen har
siden fortalt mig, at denne udpenslede Rejseplan havde
gjort et stærkt Indtryk paa dem, og i hvert Fald været
afgørende for hans Vedkommende.
Jeg havde jo nok tidligere været Smaature ude i
Europa, een Gang sammen med min Ven Niels Bransager,
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da vi var i Sachsisk Schweitz. Senere var vi sammen i
Berlin, München, Nürnberg m. m. Bransager var gennemgaaende den førende, det hurtige Hoved og den glade
Rejsefælle, der sludrede løs med de Sprogbrokker, han
kunde. Jeg har altid været et stort Fæ i fremmed Land,
har talt alle Sprog med det største Besvær og haft Evne
til at lade alle Rejsens smaa Drilagtigheder slide paa mig.
Gennemgaaende vilde jeg have alt for meget at se. Rej
sen blev et daglangt Slid, Hvile kendte jeg ikke til. Al
Rejselivets Munterhed forflygtigedes for mig.
Saadan var det i alle Fald dengang; jeg tvivler paa,
det er blevet anderledes siden. Men jeg lærte en umaadelig Masse paa disse Rejser. Jeg kunde staa ved et Jembanevindue fra Morgen til Aften uden at trættes og lade
Alverdens straalende Panoramaer rulle forbi den flyvende
Rude. Jeg havde en Lommebog og en Blyant i min Haand
og noterede ned hver mærkelig Ting, der ramte mit Øje.
Ved at rende disse Bøger igennem, faar jeg den Dag i
Dag hyppig et varmt Stød i Hjærtet. Jeg tror, jeg vilde
være i Stand til med disse Bøger i min Haand at genopleve
alle mine Rejser. Saadan har jeg set den brogede Verden,
da Øjnene var stærke og friske; saadan ligger den paa
Bunden af min Sjæl hver Gang, jeg har Brug for et sam
menlignende Moment. Det er Øjnene, man faar Brug for
paa sine Rejser, hvad Ørene angaar, saa tænker jeg ikke,
det Vrøvl, der siges ude i Verden, er synderlig forskel
ligt fra det, der svirrer en om Ørene herhjemme. Jeg sto
ler paa mine Øjne; det, jeg har set med dem, kan man
ikke tage fra mig. Og jeg har set, at Verden er skøn, og
jeg vilde saa gerne have set meget, meget mere.
Under min Langfærdsfart igennem Europa i 1906 (alt-
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saa da jeg rejste paa det Anckerske Legat), havde jeg
min Studenterkammerat Lauritz Larsen som Ledsager gen
nem Fastlandet; det vil sige: de to første Maaneder af
Rejsen.
Lauritz Larsen havde jeg truffet paa Ludvig Triers Kur
sus 1892; vi blev straks gode Venner og omgikkes næsten
daglig i de 10—12 efterfølgende Aar. Han var en Smaahandlers Søn fra Absalonsgade. Hvor har jeg siddet man
gen en Aftenstund i hans tarvelige lille Biks, hvis Vindue
vendte ud mod den aabne Rendesten i den dybe skumle
Gade! Kullene raslede i Zinkspandene i den lille Butik
ved Siden af, mens vi sad og førte vor dybsindige Sam
tale om Alverdens Materier, eller læste vore nyeste Vers
for hinanden. Thi Lauritz Larsen var dengang Lyriker
paa en Hals, saavel som jeg selv. Jeg tror, det maa dybt
beklages, at Lauritz Larsen ikke viste sig saa tro mod
sin Muse som jeg, men svigtede den først for Juraen, saa
for Journalistikken og allersidst for Diplomatiet.
I mange Aar har han nu været Presseattaché ? Berlin.
Han gjorde dengang ypperlige Vers, fik skrevet en For
tælling „Halvmennesker66, der var lidt af en Daad. Des
værre er der jo til Dato ikke fulgt nogen Fortsættelse. Jeg
tror, der gik en betydelig Arbejderdigter tabt i denne
Dreng fra Gyden. Dengang troede vi i hvert Fald lige
stærkt, enhver for sig, paa vort Digterkald. Lauritz Larsen
var maaske endda mere produktiv end jeg, han havde en
utrolig Lethed ved at gøre Vers. Jeg var mere tung i det.
Vi holdt meget sammen. I mine Ferier var han med mig i
Jylland. Gennem min Ven, Sundbo, fik jeg ham ind
i Journalistikken, der langt om længe førte ham ind i
den Virksomhed, hvor han nu sidder.
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Han havde ikke min Ro og Taalmodighed til at vente.
Det er godt nok at være Journalist for en kortere Tid;
men springer man ikke fra i Tide, kan man blive mange
Ting, men Digter bliver man ikke. Journalistikken trak
ham længere og længere ned i sit Kviksand. I 1906, da
vi rejste sammen, havde han vist forlængst opgivet Digtnin
gen som en bristet Drøm. Han var meget nervøs, og det
viste sig under Rejsen, at vi var kommen langt fra hin
anden. Vi havde vist ikke saa faa Sammenstød, der natur
ligvis intet betød; det er en altfor farlig Prøve paa et
Venskab at gøre en længere Udenlandsrejse sammen. Man
skal højst,vove det med sin Kone; hun er vant til ens
daglige Gnav og er skikkelig nok til ikke at udlægge det
altsammen paa værste Maade.
Som jeg ovenfor har sagt, er enhver Udenlandsrejse et
Besvær, naar man ikke rejser som almindelig Turist, der
bare skal have Tiden til at gaa saa behageligt som muligt.
Mine Rejser har altid været et Studium, maaske med Und
tagelse af den første, da Bransager var min Rejsefælle.
Jeg havde vist egentlig gabet over for meget i 1906. Da jeg
kom hjem, opgjorde jeg det til, at jeg havde besøgt 11
Konge- og Kejserriger og gennemstrejfet 250 fremmede
Stæder. Og det altid med Kort og Fører i Haand. Saa jeg
var helt vel bevandret i Evropas Geografi, da jeg kom
hjem.
Jeg synes derfor, jeg havde Ret til at smile overbærende
til en vred Mand, der Aaret efter krydsede min Vej i
Holstebro. Jeg stod med min Cykle ved et Vejkryds ved
et af de yderste Huse i Byen og spurgte en Slagter om
Vej til Lemvig. En gnaven Stodder trængte sig ind imel
lem os og vilde give Besked, hvad jeg jo ikke havde bedt
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ham om: „Naar du er kommen en Fjerdingvej uden for
Byen, saa skal du dreje til højre, for drejer du til ven
stre, saa kommer du Fanden glo mig ikke til Lemvig, men
til Ulfborg.“ Jeg smilede lidt til Slagteren af al denne
eksploderende Kraft i Mandens Udsagn. Dette blev bemær
ket af Stodderen, der nu blev hvirvlende gal, „Du skal,“
— som han kunde bande, — „ikke grine af mig, din
Grønskolling, for A har været i flere Købstæder, end du
har været paa Lokummer. A har ligget som Dragon
i Rendsborg og tjent Hans Majestæt Kongen som Ka’l.“
Efter denne Salve forsvandt han stolt ind paa sin Bevært
ning.
Man kunde maaske synes, at jeg ikke var den rette at
give det Anckerske Legat til, da mine Udenlandsrejser
aldrig har sat Spor i min Digtning. Gennemløber man en
Drachmanns Lyrik, bærer vel sikkert Halvparten uden
landske Titler: fra Italien, Sydtyskland, Østrig, Belgien
o. s. v. Der er ikke mange udenlandske Titler at finde paa
mine Vers; men jeg vil hævde, at jeg har haft umaadelig
meget ud af mine Rejser. Selv om jeg ikke har brugt dem
som Islæt i mine Digte, saa har de givet mig Vidsyn og
Horisont, og selv om jeg nok saa meget stemples som
Hjemstavnsdigter, og altid paa nedsættende Vis, saa har
disse Rejser gjort mig til lidt af en Verdensborger. Jeg
hører nu sjældent om en mellemevropæisk By, som jeg
ikke har været i. Mange af dem staar i min Erindring
med en sær Eventyrglans, som f. Eks. Krakau og BudaPest.
Siden Krigens Begyndelse i 1914 har jeg slet ikke rejst.
Man rejser vist mest, naar man er fattig og stiller faa For
dringer til Livet. Naar man er bleven bofast og Skatte-

Distriktslæge S. Rambusch, Sjørup.

Lægeboligen i Sjørup.
I Gavlværelset skrev Aakjær „Rugens Sange“ in. m.

Distriktslæge Rambusch paa Praksis i Alheden.
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borger og meget mere, saa har man ikke stort mere Fri
hed og Letbevægelighed end en Tøjreko. Det er den Tid,
da man stryger af Sted fra Skrædderregningen og det alt
sammen med et Par Flipper og en Tandbørste som eneste
Bagage, at man er lykkelig og faar noget ud af Livet. Jeg
har vel derfor rejst, det meste jeg faar rejst, før jeg, som
Rabelais sagde, faar mine Støvler smurt til den lange
Rejse.
Men Gud, hvor var det morsomt der i 1906, hvor jeg
rejste med min blonde Ven, Lauritz Larsen. Jeg synes altid
Solen skinnede dengang, i hvert Fald kan jeg ikke huske
en eneste Dags Regnvejr paa hele den lange Rejse. Hø
duften drev ind til os fra alle Evropas slagne Enge. Saa
man ud ad Kupévinduet, gik Folk og stakkede Hø lige
fra Karup Aa til Karpateme. Toget fløj hen over krumme
Floder, ind gennem lyse Vinbjerge; men intet betog mig
som Jernbanerejsen over den ungarske Pusta. Man havde
sagt mig derhjemme, at det var en Græssteppe, og saa var
det en vældig Bygmark, jeg tænker paa Størrelse med Sjæl
land. Vi kørte og kørte Time efter Time med tung gylden
Byg til begge Sider. Det var det eventyrligste, jeg har
oplevet. Saa rig var altsaa denne Jord, som Pessimisterne
havde malet sort i mine Øjne. Og jeg sad og nynnede i en
god Drøm, thi mit Tog havde kørt over en Løgn og skilt
dens Hoved fra Kroppen; den Løgn, at ikke Jorden havde
Mad og Muligheder nok for os allesammen.
Jeg saa i det hele taget paa min Rejse langt mere paa
Samfundenes sociale Sider end paa deres æstetiske. Det
var tit, jeg gabede i Museerne, naar jeg for 100. Gang
blev stillet over for en eller anden gloriekranset Madonna.
Efterladte Erindringer

7
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Men jeg var til et Bondemarked i Krakau, det glemmer jeg
aldrig.
For Resten er det Løgn, at „Weichselfloden snor sig
langsomt under Krakaus Mur“. En vild Steppehest kan
ikke have stærkere Fart, end Floden har her ind under
den mørke, bjærghøje Fæstningsmur.
Efter en 6 Ugers Ophold i Mellemevropa, hvori Hoved
punkterne var Hamburg, Berlin, Breslau, Krakau, BudaPest, Genua, Marseille, Paris, Briissel, Amsterdam og
Bremen, vendte jeg tilbage til Danmark og tog saa efter
et Par Maaneders Forløb alene til Skotland, hvor jeg op
holdt mig ca. 3 Maaneder.
Jeg boede i Leith, Havnestaden til Edinburgh og gjor
de derfra talrige Rejser ind over Højlandet. Da jeg paa
denne Rejse fulgtes trofast af min aarlange, uhyggelige
Ledsager, Tyktarmskatarren, laa jeg en Del i Sengen og
tabte stærkt i Vægt. En dygtig skotsk Læge hjalp mig dog
over den værste Lidelse ved en gammeldags Mælkekur, saa
jeg igen kom paa Benene og kunde stavre omkring i
dette forunderlige Eventyrland. Jeg benyttede mig især af
de billige skotske Weekend-Tog, hvor man for en 4—5
Shilling kunde komme helt ud til Havet paa alle Kanter.
Jeg var jo taget til Skotland væsentlig for Robert Burns’
Skyld, og jeg blev ikke skuffet. Jeg fandt i Skotland ikke
saa lidt af det gamle Jylland i stor Maalestok. Af alle
Lande i Evropa har intet interesseret mig som det. Alt det
som man var i Færd med at tage fra mig derhjemme:
Vildheden, Uberørtheden, Eventyret, det fandt jeg her igen
paa den ubegribeligste Maade. Min Barndoms Fugle fra
Kær og Hede, som nu kun saas engang imellem paa Vildt
handlerens Jernkrog inde i den store By, kom her imod
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mig med Gensynets Skrig i Stemmen: Vibe, Hjejle, Rød
ben fløj her i Flokke over udstrakte Moser og Kær. Og
hen over de vældige kuplede Hedestrækninger oppe i Høj
landet gik den ensomme Hyrde med sin Hund og vogtede
umaadelige Faareflokke. Jeg har aldrig set saa store Flok
ke af Faar. Egnene omkring Selkirk mod Syd, hvor var
de henrivende i al deres dystre Simpelhed! Jeg kan drøm
me om dem om Nætterne.
Mil bag ved Mil af mægtige, kuplede Banker, dækkede
af Lyng, og ind imellem Bankerne tungsindige Søer, der
spejlede Himlens Skyer og ellers ingenting! Ikke en
menneskelig Vaaning, blot den mest betagende Natur, saadan som jeg elsker den! Ikke et Træ, ikke en Plantning,
men bare Banker og Sø, Lyng og Faareflokke, indtil Hori
sonten lukker for det altsammen. Dette Landskab begræn
ses imod Syd af Floden Tweed, der ikke er saa bred som
Karup Aa. Den løber helt hen forbi Abbotsford, hvor Wal
ter Scott i gamle Dage sad og skrev sine tykke Romaner.
Ikke langt fra disse Egne, bag nogle vilde Moser fød
tes Thomas Carlyle, hvis Værker har haft saa stor en Be
tydning for mig i min Ungdom.
Naar jeg ønsker mig ud i Verden igen, saa skal det
hverken være for at se Schweitz eller Italien, Rom eller
Capri, men for at bade min Sjæl endnu en Gang i disse
umaadelige Lyng-Territorier, hvor jeg traf Tusinde Faar
for hver Mand, jeg traf. Hvis Jylland blev løftet op i Guds
Rige, saa maatte det se saadan ud! Jeg gad vide, hvordan
disse Egne ser ud nu, efter godt 20 Aars Forløb? Mon
det overhovedet var muligt at kultivere dem? Der var jo
vistnok Klipper under Lyngen. Skotterne selv var ikke alt
for ivrige efter at forandre de store Lyngheder. I 1906
7*
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var kun Vio Del af Landet under Plov. Resten var lagt ud
til vældige Jagtdistrikter for Godsherren og hans Hunde
kobbel.
Jeg var naturligvis ogsaa paa de Egne, hvor min Yndlingsdigter havde færdedes, Burnslandet længst mod Syd
vest; men det blev mig ikke saa lidt af en Skuffelse. Det
var nede paa Lavlandet, hvor Jorden er fed. Alt var lagt
ud til Udstilling for Turister, hver Plet var forsynet med
Vejvisere, Opslagstavler, der viste ind til Hoteller og Mu
seer og andre Rædsler. Der søgte jeg at komme bort fra
hurtigst muligt; men morsomt var det at rende paa hans
Navn, paa hans Vers, eller Baggrunden for dem, rundt
om i smaa snurrige Flækker længere ind ad Landet til.
Kusken kunde pludselig pege fra Vejen ind over Mar
ken og sige: „Der var det Robert Burns pløjed den lille
Mus op, om hvilken han har skrevet i Sangen.66 Og hans
Sange kunde de alle. De dyrkede ham næsten som en
Buddha, Byer paa 1000 Indbyggere havde et Museum for
Robert Burns, en Statue eller et Udsigtstaarn for Robert
Burns. I en By som Mauchline fandt man næsten en hvid
Plade paa hvert andet Hus. Her havde han digtet, her
drukket med Syndere og Toldere, hist havde han boet med
sin Jean, det første Aar af deres Ægteskab, indtil han
blev smidt ud for Huslejen. Denne Forgudelse er baade
til at le og græde over. I en Montre paa et af Museerne
saa jeg en Lap der havde siddet paa en af Burns’ Støvler.
Ved Siden af laa en Stump Brød af Størrelse som en Fin
ger, som hans Kone skal have bagt. Man kommer til at
tænke paa Sydens Helgendyrkelse.
Men hyppig saa man ogsaa den virkelig sande Ærbødig
hed. I det fattige Hus, hvor Robert Burns var født, og
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som, dengang da jeg var i Skotland, besøgtes af 50 Tu
sinde Turister om Aaret, saa man et trykt, men uopskaaret Eksemplar af Burns’ første Digtsamling fra 1787;
den havde kostet 37 Tusinde Shilling, da der kun kendtes
fire til af samme Bog. Den laa i et stort Jernskab, der
efter Lukketid ved en Mekanisme kunde sænkes ned i en
dyb Kælder, hvor ikke Tyvehaand kunde naa den.
Jeg skal nævne endnu et Eksempel paa denne Ærbø
dighed for Robert Burns’ Digternavn. Over Floden Ayr
gaar der to Broer, den ene meget ældre end den anden.
Robert Bums har skrevet et berømt Digt om disse Broer,
som han lader tale sammen i Maanenatten om nyt og gam
melt. Dette Digt er kendt af enhver intelligent Skotlæn
der. I 1906, da jeg rejste i Landet, var den ældste af
disse Broer bleven saa skrøbelig, at den truede med at
styrte sammen og maatte spærres for Trafikken. Men nu
optraadte Hertugen af Rosebery (der havde skrevet et
smukt Værk om Robert Burns) med et manende Opraab
i Bladene, — om Skotterne vilde være det bekendt at
lade den Bro styrte i Floden, som Robert Burns havde
helliget med saa skønt et Digt. Nej, det vilde Skotterne
ikke være bekendt. Hertugen skrev sig selv for en halv
Snes Tusind Shilling, Resten fulgte hurtigt efter fra
Burns’ Beundrere. Broen blev reddet fra Nedstyrtning og
inden lang Tid atter aabnet for Trafikken. Jeg gad vide,
om det kunde være sket noget andet Sted end i Skotland.
Jeg burde have besøgt det Land hver eneste Sommer.
Skæbnen har villet, at jeg aldrig har været der siden. Jeg
vilde have faaet endda mere ud af mit Besøg, om jeg
kunde have færdedes derovre som en sund Mand. Jeg
maatte bede Legatbestyrelsen om at komme hjem før Ti-
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den. Det var meget imod min Vilje; men jeg havde næsten
ikke Kød paa Kroppen og frygtede for, at jeg skulde ind
hentes af en Katastrofe.
En lille Mærkelighed maa jeg endnu fortælle fra Skot
land; mange vil kunne hittes op af mine Dagbøger. Jeg
havde hjemme tumlet med et Arkivemne om den jydske
Hede og havde fundet en ejendommelig Personlighed,
Louis von Kaklen, en besynderlig Tysker, der 1754 var
kommen til den danske Regering med nogle mærkelige
Planer om Alhedens Kultivering. Han blev saaledes den
første Pioner herude, der endogsaa før Kartoffeltyskerne
satte Plov i Alhedens Lyng. Men efter nogle fortvivlede
Forsøg solgte han sine Plovstude og trak sig tilbage til
Frederikshavn.
Denne Hedeeventyrer havde ikke optaget mig saa lidt,
jeg havde forgæves søgt hans Efterkommere rundt i de
jydske Kirkebøger. Hvor forbavset blev jeg da ikke, da
den første danske Mand, jeg stak Haanden paa Leith Kaj,
præsenterede sig som Karl Kaklen. En rank, blondskæg
get Emigranttype, der som ungt Menneske var draget ud
fra Frederikshavn, men forøvrigt ikke selv kunde gøre
nogen Rede for sin Afstamning. Oppe i den lange Hoved
gade viftede et Flag ikke større end et Lommetørklæde
med de danske Farver. Der havde Kahlen et lille Spise
hus ; til ham søgte jeg ind, og han og hans Hustru var mig
ved deres Hjælpsomhed til overordentlig Trøst og Nytte,
imens jeg var i Landet.
Han var en Globetrotter, der havde rejst over alle Ver
densdele, for sluttelig at havne i denne lille Biks med sin
ypperlige Kvinde fra Vendsyssel. Deres halvvoksne Børn
talte kun skotsk og kunde Robert Burns paa deres Fingre.
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Kahlen var en af de kvikkeste Fortællere, jeg har truffet,
en genneminteressant Mand, som jeg søgte at holde For
bindelsen vedlige med, ogsaa efter at jeg var kommet
hjem. Det lykkedes desværre ikke ret længe. Det lille
Spisehus kunde ikke i Længden bære ham og hans Fa
milie; han søgte atter ud over de store Have, der ligger
foran Kajen i Leith. Jeg har trods ivrig Søgen aldrig siden
kunnet faa noget at vide om hans senere Skæbne.

Digtervenner. — Evald Tang Kristensen.

I min første Forfatterperiode, der begrænses af Tallene
1899—1903, beskæftigede jeg mig udelukkende med jydske Motiver, snart i Vers og snart i Prosa. Imens jeg
tumlede med dem, især med de to Samlerværker „Jydsk
Stævne“ og „Fræ wor Hjemmen“, gjorde jeg Bekendtskab
med de fleste af de andre jydskfødte Forfattere. Den før
ste var formodentlig Johan Skjoldborg, der dengang sad
som Lærer ved en lille bitte Skole ovre bag en storm
forreven Klit ved Jammerbugten. Han kom et Par Gange
ind til Studentersamfundet som Foredragsholder; han
talte om sine vestjydske Husmandstyper og var en over
ordentlig kvik Fortæller, der gjorde dundrende Lykke i
disse akademiske Kredse, dels ved det fremmedartede
Emne, dels ved sin ualmindelig friske Fremstillingskunst.
Men mærkværdig nok blev jeg dog ikke der kendt med
ham; det var først en Dag paa Raadhuspladsen, at jeg traf
ham i Følge med min gode Ven Niels Bransager. Det maa
have været i Slutningen af 90erne. Vi var øjeblikkelig
stærkt indtagne i hinanden. Skjoldborg er uden Sammen
ligning den muntreste og livfuldeste af alle danske For
fattere, og kun ved en enkelt Lejlighed har vort Venskab
truet med at slaa et Sprag.
Det var omkring samme Tid, at jeg lærte Thøger Lar-

Jeppe Aakjær og Thøger Larsen.

Martin Andersen Nexø.

Johan Skjoldborg. 1888.

Johan Skjoldborgs 60 Aars Dag 1921.
Bl. a. med Portrætter af de fire Limfjordsdigtere: Skjoldborg, Aakjær og Thøger Larsen (i Midten, siddende) samt Buchholtz (næstyderst t. h.).
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sen og Johannes V. Jensen at kende. Thøger Larsen boede,
som han gør endnu, i Lemvig, saa ham saa jeg kun, naar
han en enkelt Gang kom her til Byen. Da var han ikke
slet saa meget Afholdsmand, som han er den Dag i Dag,
men kunde godt lide at rutte lidt med den vestjydske
Kraft.
Johannes V. Jensen havde udsendt to, tre Bøger, der
iblandt 1ste Del af sine Himmerlandshistorier, uden at jeg
havde lagt Mærke til det. Først da „Kongens Fald“ be
gyndte at udkomme, fik jeg Øjnene op for Urkraften i
denne Forfatterpersonlighed. Jeg tror, det var L. C. Niel
sen, der førte os sammen. Han gik dengang (1902) og lir
kede med et lille Ugeblad „Tidspunktet“, som han skulde
have os alle til at skrive i, naturligvis uden Honorar, hvad
man sjældent fik for noget som helst i de Tider. Bladet
gik ind efter en halv Snes Numres Forløb og efterlod ikke
noget Savn nogen Steder. L. C. Nielsen var dengang ansat
ved Gyldendal, saa han havde jo let ved at faa Bladet
trykt; og da Bidragene indgik gratis, kunde det jo gaa,
saa længe Ofrene brød sig om at støtte det.
Saadan havde hveranden Forfatter dengang sit eget
Ugeblad; men de døde altid i Barnealderen, og ingen be
græd dem. Saadanne Blade var foruden „Tidspunktet“ det
af Mylius-Erichsen og Louis Levy udgivne „Ungt Blod“,
et Foretagende, der virkelig oplevede 3 Numre (1896).
Desuden Carl Behrens’ „Studenterbladet“ (1894—96),
Mylius-Erichsens „Vagten“ (1899—1900), Johannes V.
Jensens „Tiden“ (1906). Alle disse Blade kulminerede i
det med saa store Forventninger imødesete Avisforetagende
„Riget“ (1910—12) med Treenigheden Johs. V. Jensen,
L. C. Nielsen og Frantz von Jessen som Redaktører. Ogsaa
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det endte med en stor Eksplosion, der kastede hver af de
tre Redaktører mod sit Verdenshjørne, saa de har haft
Besvær med at finde hinanden siden.
Men i 1902 sad vi endnu fredelig og rørte i den Sejd
gryde „Tidspunktet“, der overvogtedes af den altid sang
vinske L. C. Nielsen, som aldrig har kunnet blive træt af
at stable dødfødte Blade paa Benene. Hans Venner puttede
nu og da en Bid i Gryden for at holde den i Kog. Naar
det ikke morede dem længere, sparkede de til Kasserol
len, saa det hele gik i Asken. I nævnte Blad stod dog nogle
af Johs. V. Jensens frejdigste Digte, som „Afsked“, der
lige blev færdigt, før han stak af til Østen. Det blev læst
første Gang, da vi var samlede ved et sidste Glas før Af
rejsen, og afstedkom en noget blandet Glæde hos Ven
nerne ved den Tilfredshed, det udtrykte over hans Be
frielse „for en Byrde af nogle Skokke uafrystelige Dan
skere, der uden Nødvendighed laa ham paa Hjærte.“
Blandt det Bladstof, som Johs. V. Jensen havde tiltænkt
nævnte Ugeblad, husker jeg ogsaa en Snes overordentlig
bidske Epigrammer, myntede paa kendte danske Person
ligheder. De blev undertrykt og er aldrig fremkommet si
den. Om Skylden var Redaktørens eller selve Forfatte
rens, mindes jeg ikke.
Johannes V. og jeg færdedes forøvrigt en Del sammen
dengang, altid paa Cykle ud ad Valbykanten til. Vi endte
hyppig inde paa Vestre Kirkegaard, hvor der var en Dam
fuld af Frøer. Naar Frøerne kvækkede i Foraarstiden,
kunde vi sidde og lytte til denne Koncert et Kvarter ad
Gangen, uden at een af os mælede et Ord. Johannes V., der
endnu var ugift, boede i et Hus paa Dosseringen. Det
hændte, at vi under mit Besøg blev enige om at spise til
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Middag sammen, saadan at den ene fik Lov til at bestem
me Formad, den anden Eftermad. Dette Forsøg gjorde vi
dog kun een Gang. Det var falden i min Lod at bestemme
Formaden, det blev Boghvedegrød. Johs. V. tog en eneste
Skefuld og vendte sig saa forgræmmet mod Væggen. Han
havde bestilt stegt Flæsk, der hørte til alt andet end mine
Livretter. Vi gik begge halvmætte fra Bordet.

Blandt de Forfatterbekendtskaber, jeg sluttede i de Aar,
skal endnu nævnes Folkemindesamleren Evald Tang Kri
stensen, den mest særprægede af alle jydske Jyder. Jeg
havde i et Brev anmodet ham om at række mig en hjæl
pende Haand under min Sammensankning af Antologien
„Fræ wor Hjemmen“. Det var han villig nok til, naar jeg
vilde gøre en Rejse over til ham. Han havde allerede den
gang nedsat sig i sit eget Hus „Mindebo“ lidt uden for
Vejle.
Jeg var kommen til Vejle Jernbanestation en lysende
klar Maaneaften i Januar 1902. Jeg havde en Fjerdingvej
at gaa op ad de høje Banker mod Mølholm under den
mest bedaarende Stjernehimmel, som tænkes kunde. Der
var faldet en tæt Sne, der i den tyste Frostnat skreg under
ens Støvlehæle. Granerne stod under Fuldmaanen højt paa
Bankerne med Favnen fuld af Sne. Røgen fra de højtlig
gende Villaer uden for Byen stod lige op i Luften som
Kæmpeneg her og der, og gennemskinnet af de funklende
Stjerner. Jeg havde ikke set en rigtig jydsk Vinter i mange
Aar. Nu var det, som om min svundne Barndoms SneEventyr kom imod mig fra alle Kanter og tog mig i Favn
med kølige Rimfrostarme. Hvor kan man dog nyde saa-
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dan en Aften, naar man i mange Aar har opholdt sig i
Storbyen, hvor Sneen hurtigst muligt fejes i Dynger og
kastes paa Skraldevognen!
Hele min slumrende Kærlighed til Bondelandet var vakt
til Live i et Nu. Mit Bryst videde sig ud, saa jeg maatte
synge højt af Glæde. Jeg syntes, at Vejen blev altfor kort.
Endnu paa den høje Trappe foran Tang Kristensens Hus
standsede jeg og saa mig længselsfuldt tilbage. At se
Vejle i Maanehavet fra en af dens kuplede Banker er en
uforglemmelig Oplevelse, — og var det især for mig, der
ikke havde set Jyllands fjerne Himmel og dens mægtige
Funklen gennem Januarnattens Snerige i mange Aar. Det
var med den største Overvindelse, at jeg tog i Dørklok
ken og vendte Ryggen til al den bedaarende Herlig
hed.
En ældre Kvinde kom og lukkede op for mig og førte
mig gennem en kold Stue ind i et lille Rum, hvor Kakkel
ovnsvarmen øjeblikkelig fik Rimkrystallerne i mine Lok
ker til at dryppe. Bare en Alen foran mig saa jeg ind i
en bøjet Mands Ryg, der var dækket af en Faareskindstrøje, som løb ud over Haandledderne i et Par grove
Muffediser. Jeg anede straks, at det var Manden, jeg søgte.
Han rejste sig ikke straks op, drejede sig end ikke om
kring, gryntede bare: „Nu skal jeg snart være færdig/6
men skrev endda et Stykke videre. Saa lagde han sin Pen
og sagde, idet han nu drejede sig halvt om: „Det var
Eventyr Nr. 2437.“ Saa stod han endelig foran mig i et
Par vældige Sivsko og med et stort busket Hoved, der ly
ste af et varmt Smil.
Vi fik en lun Passiar om mangt og meget; hans Kone
satte Mad paa Bordet for mig. Jeg vilde gaa ned og søge
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et Hotel; det maatte jeg ikke, jeg skulde være hans Gæst
for Natten. Imellem alt dette kunde jeg ikke glemme den
vidunderlige Stjernenat der udenfor, men maatte Gang
paa Gang kigge ud ad Vinduet og tale om den gamle
Naturmagt, der havde grebet mig. Den gamle forstod godt,
at det kunde være svært at undvære Jylland saa længe.
Vor Samtale forstyrredes dog af og til af en uopdragen
Hundehvalp, som syntes at have Frisprog der i Hjemmet.
Det var komisk at se Evald Tang Kristensens Hjælpeløs
hed over for det uvorne Dyr, der hvert Øjeblik kom sprin
gende ud fra en Sofakrog eller et andet Sted og kastede
sig ren overstadig af Glæde ind imod Kristensen, sprang
alenhøjt op paa hans Bryst og slikkede ham under Næsen.
Han kunde ikke nænne at slaa til den, den var øjensynlig
i høj Grad hans Kæledægge, som ikke havde taget Hensyn
til, at der var fremmede, og at den derfor i nogen Grad
skulde beherske sin Glæde.
Som Tang Kristensen var allerbedst i en eller anden
dybsindig Udvikling, kom den kælne Køter farende og
satte sine Labber midt paa hans Bryst. Den gamle Mand
stod og strittede med Armene som et hjælpeløst Barn, mens
han næsten grædende raabte paa Konen: „Saa tag da den
Hund til jer, kan en da heller ikke faa Lov at snakke for
den Hund.66 Konen nærmede sig med et stort Smil og tog
Hunden i Krebsen, men kun et Øjeblik, saa tju! saa var
den der igen med et glad Hyl over, at den nu var sluppet
fra Kvindfolkene ude i Køkkenet.
Saadan gik Aftenen med hyggelig Pludren om løst og
fast og med disse besynderlige Afbrydelser af Hundehval
pen, indtil man begyndte at tale om, at nu var det snart
paa Tide at komme i Seng. Jeg havde endnu engang vovet
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at udtale et Ønske om at se Stjernehimlen, inden jeg lagde
mig til at sove. Den gamle gjorde ingen Indvendinger; han
var parat til at gaa med. Vi fik Overtøjet frem, og under
Kristensens Vejledning gik vi ud i den kolde Januarnat, i
hvilken Stjernerne nu imod Midnat funklede endda pragt
fuldere, end da jeg var kommet til Huse.
Her i de store Bakkers Land saa jeg ret, hvilken Sejghed og Kraft, der boede i denne gamle buskede Knark.
Han var dengang op i Treseme, og ligesaa længe havde
han gennemstrejfet Jyllands barske Egne i al Slags Vejr
og til alle Aarstider. Der var næppe et Sogn i Landet,
som han ikke havde gæstet paa sin stridige Fod.
Det var ikke nemt at vide i Øjeblikket, hvad han vilde
med mig. Maanelyset laa bredt og klart hen over et let
Snelag, der dog hist og her havde hvirvlet sig i Driver.
De maanebelyste Banker stod trindt om os, og de snefyldte
Graner højt paa Bakketoppene kastede deres rolige Slag
skygger langt ned over Dalene. Vejle By laa dybt nede
under os med sine køligt brændende Gasblus, Rækker af
Lys og Lamper i mægtige Sving helt op langs Vejen i
Nord. Fjorden viste en bred Maanebro helt op til nærme
ste Kyst. Alt var Storhed og Stilhed.
Min gamle Sagamand gik ivrigt til i de tykke Støvler,
det var snart at mærke, han havde en Skæmt for. Han
vilde prøve denne Københavner, der omtrent havde glemt
sit jydske Fædreland, — om han endnu havde Kræfter til
at kravle i de stejle Bakker?
Kristensen nærmede sig den allerhøjeste, hvor jeg hver
ken saa Vej eller Sti. Han krogede sig sammen som en
Kaalorm og var snart langt foran mig. Engang imellem
vendte han sig spottende om og spurgte: „Naa, kan De
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ikke følge med?“ Det var altfor tydeligt, at det kunde
jeg ikke, endda jeg var en 25 Aar yngre. Han gjorde ingen
Mine til at hjælpe mig eller jævne Vejen for sin Gæst;
han vilde bare efter den højeste Top. Da jeg omsider for
pustet var naaet op til ham, stod han der med et stort,
triumferende Smil og tørrede sig om Næsen med Lufvanten, mens han sagde: „Nej, det tænkte jeg nok, det ku’ De
ikke holde til.“
Nu var vi naaet op paa et stort, bredt Plateau, hvor al
ting laa frit for Øjet. Træerne holdt sig nede i Dalene,
Snelandet lyste i Vest og Nord. Endnu havde Evald Tang
ikke mælet et Ord, om det, der var Aarsagen til vort nat
lige Togt: Frostnattens vældige Stjernehimmel. Tværtimod
havde vi jo hele Tiden kæmpet os frem med Næserne i
Bakken; men nu, da Udsigten var stor og fri, standsede
den gamle pludselig, lagde sine Hænder over hinanden,
løftede sit Ansigt betaget imod Nattens Himmel og sagde
ganske stille: „Der er det endda osse kjønt, ja, hvor er her
endda kjønt!“ Saa smuk har jeg aldrig set Evald Tang
Kristensen som i denne Stund paa en af de vældige
maanebelyste Banker, da Midnattens største Stjerner funk
lede ned til os smaa Mennesker.
Uden flere Ord gik vi samme Vej hjem igen for at be
give os i Seng. Nu var jeg nær bleven Anledning til en
Familietvist. Det var imod Ægtefællernes Gæstfrihed, at
jeg skulde logere paa noget Hotel. Der var ogsaa en Gæ
steseng opredt til mig. Konen havde under vor Fraværelse
været oppe og taget Syn over Kamret. Ved vor Indtræ
delse kunde jeg nok paa hendes Mine skønne, at der var
et eller andet i Vejen; for hun blev ved at plukke Man
den energisk i Trøjeærmet, men han forsøgte at overhøre
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hendes ivrige Henstilling: „Nu skal du gaa op og gøre
det, Far!“ — „Næ, det kan jeg da ikke tro, at Aakjær
har det mindste imod.“ —
Konen blev energisk ved sit.
Til sidst maatte det da frem i Lyset, hvad der yar i
Vejen. I det Evald Tang Kristensenske Hjem saa der ud
til at være den fineste Orden oppe og nede. Bøger stod
og hældede sig op imod Væggene alle Vegne. Hvor der var
den mindste tomme Plads, tog det til med Skilderier, Kob
bertøj, Fajance, Snurrepiberier og gammeldags Husgeraad
i en Guddommelighed. Et helt Folkemuseum, som det hav
de taget Aar at opstable. Saadan var der i alle Stuerne;
saadan var der ogsaa op ad Trapperne, saa langt jeg kunde
se. Det var alt, som det skulde være hos en Folkeminde
samler, der havde haft Øjnene med sig og faaet Almuen
til for en billig Penge eller slet ingenting at afstaa disse
kostelige Genstande til den gamle Sagamand.
Men hvad var der dog i Vejen med Gæstekammeret?
Jo, nu skal De høre. Evald Tang havde fornylig købt
nogle Tønder Korn til sine Høns. Da der sjældent eller
aldrig kom Gæster der i Hjemmet, hvad var saa naturligere
end at ryste det ud af Sækkene her paa Gæstekammer
gulvet? Det var det, der var sket, før man havde vidst,
at jeg vilde komme; og det var det, der havde staaet Strid
om lige foran mit Komme. Konen havde øjensynligt troet,
at Manden havde fjernet det; men under den natlige In
spektion havde hun med Sorg maattet sande, at Evald
Tang havde listet uden om Stridsspørgsmaalet.
Nu blev Gæsten af Værten selv udnævnt til Dommer i
Sagen. Kristensen blev ved at hævde som sin faste Over
bevisning, at det vilde Aakjær ikke have det mindste
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Jeppe Aakjær med
Hr. og Fru Kahlen.

Evald Tang Kristensen.

Carl Westergård.
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imod; han var da ikke helt fra i Gaar, han havde da ogsaa set Hønseføde før! Jeg holdt selvfølgelig slavisk med
Kristensen. Konen følte sig uhjælpelig prostitueret. „Ja’gu, lad os da gaa op se paa’et,“ sagde Kristensen. Vi tra
vede alle tre op ad Trapperne, — Konen foran med Lys i
Haanden, Kristensen energisk bagefter, at ikke Konen
skulde træde i det.
Døren gik op til et lille pænt Rum. Der laa Hønse
foderet midt paa Gulvet. Jeg indrømmer, jeg har aldrig
set saa stor en Dynge Korn paa saa lille en Plads. Jeg
var tilfreds med, at den høje Top ikke raged helt ind i
Sengen. Nydelig rent Korn, Byg og Majs i fornuftig Blan
ding. Udmærket, storartet Hønsefoder i alle Maader, det
saa mit Bondeblik med et halvt Øje. Jeg stod og spekule
rede paa, hvordan jeg skulde komme forbi Dyngen uden
at faa altfor mange Kerner mellem Tæerne. Men Resul
tatet blev naturligvis, til Kristensens usigelige Tilfreds
hed, at Korndyngen fik Lov at ligge.
Som vi staar her hyggeligt og snakker om Sagerne, kom
mer Hundehvalpen farende tju! lige op i Kornet, Ker
nerne raslede ind under Sengen, langt ned over Trapperne,
de dejlige Byg- og Majskerner. Den for sit Gods omhygge
lige Evald Tang næsten skreg i sin Vaande: „Ih, kan I da
ikke passe paa den forfærdelige Hund!“ Han laa paa sine
Knæ og kravlede og viskede de spredte Kerner tilbage til
Dyngen. Han havde faaet de værste Spor udslettet, da
Hunden var der med et nyt tju! — Nu var Konen der da
endelig med et kraftigt Tag i Hundens Halsbaand. Tungen
slæbte mellem dens Forben ned ad Trapperne. Døren blev
energisk skubbet i, og jeg var ene med Korndyngen og
mine sunde Drømme.
Efterladte Erindringer

8
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Næste Morgen, da jeg vaagnede, var Kristensen for
længst paa Benene. Husmoderen havde sat Morgenmaden
paa Bordet. Jeg ventede naturligvis, at Værten vilde spise
med. „Nej,“ svarede hun, „han har faaet sin Mælk og
Grød.“ Jeg vidste godt, at han ikke nænnede at spise den
gode, udsøgte Mad, som Konen havde sat frem til mig:
Ost, Rullepølse og to blødkogte Æg. Vi var midt i Januar
Maaned, da Æggene er dyre. Jeg protesterede mod at spise
mere end et, men hun nødte mig gentagende. Saa spiste
jeg dem virkelig begge to. Men derved er jeg kommet til
at gøre et daarligt Indtryk paa Værten; for da jeg nogle
Aar efter traf en fælles Bekendt af os, fortalte han, at da
han under Kristensens sidste Besøg havde spurgt ham,
hvad han syntes om Aakjær, havde han bare svaret:
„Aakjær, det er jo en Fraadser, han spiser to Æg om
Morgenen.“ Det har dog ikke hindret, at vi op igennem
Aarene blev ret intime Omgangsvenner.
Landet er fuldt af Fortællinger om den gamles Nærig
hed. Jeg er ikke vis paa, det er det rigtige Ord for den
Nøjsomhed og Selvtugt, der er hans Væsens Kerne. For
uden den Nøjsomhed vilde han aldrig kunne have skabt
den Livsgerning, der er en af vor Nations Rigdomme.
Hvorledes skulde han uden Nøjsomhed — med en Skole
lærergage paa nogle faa Hundrede Kroner og en lillebitte
Statsunderstøttelse — have kunnet slæbe sammen de
uendelige Masser af folkekulturelle Værdier: Folkeviser,
Sagn, Eventyr i Tusindvis, hentet det alt sammen frisk
op fra Folkets Dyb, vandret og vandret i Kulde og Regn,
kommen i Nattens Mørke gennemblødt til en øde Hede
hytte, hvor han har faaet Lov til at sidde paa en Træstol
for Natten, da ingen havde en Seng at byde ham, — levet
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paa en Brødskorpe Dagen lang og en Mundfuld Vand af
Bækken, alt sammen for en Idés Skyld!
Jeg siger, hvorledes skulde han have kunnet leve dette
Liv og samtidig opdrage en betydelig Børneflok uden den
største Nøjsomhed? Evald Tang Kristensen hører i Virke
ligheden til de mest uforsagte og ukuede Idealister i vort
Land. Og nu, som gammel Mand, tager denne af alle
stemplede „Gnier66 og forærer alle sine Skatte til den dan
ske Stat, nemlig Folkemindesamlingen i København. Vi
maa ønske vort Land mange „nærige66 Mennesker af hans
Art og Støbning.

VI
Social Digtning: „Vredens Børn“ 1904, — „Paa Aftægt“ 1907,
— Skuespil: „Livet paa Hegnsgaard“ 1907, — „Ulvens Søn“
1909, — „Naar Bønder elsker“ 1910, — Dialektdigtning. —
„Gammel Jehannes“ 1911, — „Esper Tækki“ 1913. — „Po fir
glowend Pæl“ 1923.

Mens mit Liv fra Slutningen af 90erne og til ca. 1903
var væsentlig optaget af jydske Forfattermotiver, kom jeg
derefter ind i en Periode, der var væsentlig mærket af
Værker af social Art. Som tidligere fortalt, havde jeg fra
min tidligste Barndom baade politisk og social Interesse,
saa der endogsaa var en Tid, hvor jeg var i Tvivl, om jeg
skulde ofre mig for Politik eller Litteratur. Omkring
1903 maa jeg dog allerede have gjort mit Valg; thi da
afslog jeg 3 Opfordringer til at stille mig som Folke
tingskandidat paa Socialdemokratiets Side.
Den ene var i Viborg, altsaa min Hjemegn; den anden
var: mod J. C. Christensen, Ringkøbingkredsen. Det var
naturligvis Uriasposter. Jeg kunde vel nok have drillet
J. C. en Del med mit indgaaende Kendskab til hans Svag
heder, som jeg havde haft god Lejlighed til at iattage i
alle de Aar, jeg var Folketingsreferent. Men jeg kunde
selvfølgelig aldrig have rokket ham en Flis blandt hans
Vestjyder, der troede paa ham som en himmelsk Aabenbaring. Morten Pontoppidan, der blev sendt derover i mit
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Sted som Oppositionens Fælleskandidat, kom hjem fra
Kampagnen med 162 Stemmer, mens Christensen selv
havde en 3000, — altsaa et beskæmmende Nederlag.
Siden disse Aar mindes jeg ikke, jeg har faaet nogen
Opfordring; den vilde ogsaa have faaet de tidligeres
Skæbne. Døgnpolitikken har aldrig interesseret mig stort.
Jeg har fulgt med som enhver anden; men kun hvor den
strejfede de store sociale Problemer, formaaede den at
fange min Interesse.
Jeg tror nok, at Salget af mine Bøger har maattet lide
meget under, at jeg altid er blevet udskreget som Social
demokrat. Det er jeg, for saa vidt som de har faaet min
Stemme i ca. 30 Aar. Men da ingen Partier som Social
demokraterne sigter saa direkte mod sociale Maal, er det
naturligt, at jeg har holdt mig nærmest ved det Parti. Og
et voksent Mandfolk maa tage sit Parti og ikke smide sin
Stemme bort, hvad jo alt for mange gør.
Inderst inde er jeg vel nok af den Opfattelse, at havde
vi først det sociale i Orden, saa kom alt det andet som
af sig selv. For øvrigt kunde min politiske raison d’être
vel udtrykkes i den ene Sætning: Jeg er Antimilitarist.
Aaret 1904 var omtrent optaget af den ene Bog „Vre
dens Børn66, som jeg havde en særlig Grund til at skrive
deri, at baade jeg selv og alle mine Brødre havde tilhørt
Landtyendet og prøvet dets i mange Henseender saa ned
værdigende Kaar.
Allerede i 1890 havde Spørgsmaalet staaet klart for
mig; hvad man vil se af en Artikel, „Et Karlekammer66,
der stod trykt i Marts nævnte Aar i Skive Folkeblad. Det
er saaledes en Misforstaaelse af Marie Bregendahl, naar
hun i en Biografi af Per Odgaard (Maanedsmagasinet)
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anfører, at Per Odgaard havde reformeret sine Karle
kamre, før jeg havde rørt ved Sagen. Min Artikel i Folke
bladet gav netop Per Odgaard det Puf, der skulde til, ikke
omvendt.
„Vredens Børn66, der kom i Efteraaret 1904, gav Anled
ning til op imod 1000 Avisartikler, hvoraf jeg selv har
de fleste. Bondelandet kogte bogstavelig i Harme, takket
være langt mere nævnte Artikler end Bogen selv, som
meget faa læste. Der blev knebent Brug for et nyt Oplag,
skønt den første Udgave kun var trykt i 1000 Eksempla
rer; og andet Oplags Eksemplarer kunde faas i Bogladen
endnu for faa Aar siden. Hvem skulde for øvrigt købe
denne Bog? Intelligenspublikummet i Hovedstaden ansaa
den gennemgaaende for sig uvedkommende. Tyende og
Husmænd, som den handlede om, havde dengang endnu
ikke begyndt at købe Bøger, Bønderne grumme lidt; især
har de da aldrig købt de Bøger, der blev skældt ud i deres
Avis.
Men Mads Jepsen og lignende Anmeldere sørgede for,
at nogle af de kraftigste Partier blev revet Bønderne i
Næsen, især da dette om Karlekamret. Men der var da
ogsaa adskilligt andet i min Bog: Naturskildringer, Hyrde
romantik, Elskovshistorier og et kraftigt udtalt socialt
Krav om at løfte en hel Stand op i en renere Luft. Det
blev under den ildesindede Diskussion helt overset. Jeg
blev stemplet som en fræk Bondehader, der saa en be
stialsk Glæde i at sætte vor Bondestand paa det sorteste
Bræt. Romanen „Vredens Børn66 blev ved at kaste en dyb
Slagskygge foran mig helt op forbi de efterfølgende 10
Aars Produktion.
I enkelte Blade antog Forfølgelsen ligefrem en mania-
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kalsk Karakter, saa man i visse Egne truede med at skyde
mig. Jeg boede i Vinteren 1905 hos mine Venner i Læge
boligen i Sjørup. Man havde underhaanden ladet Doktor
Rambusch vide, at det let kunde komme til at influere paa
hans Praksis, at han husede en Person af min Art.
Ogsaa min Ven Esper Andersen i Jebjerg, der jo stod
som Leder af et Andelsmejeri, hvori mange Salling-Bønder havde Aktier, maatte i disse Aaringer anmode mig
om for sin Stillings Skyld at søge et andet Logi. Et pas
sende Udpluk af de Blade, der var forrest i Forfølgelsen,
vil vidne om det Raseri, jeg havde haft Held til at vække.
Bogen gav Anledning til, at der blev stiftet en Landarbejder-Forening, der eksisterer den Dag i Dag. Dens
første Formand var Carl Westergaard, en Husmandssøn
fra Rødkærsbro. I et Par Aar eller mere stod han som
Bevægelsens Leder. Han begyndte Udgivelsen af „Tyende
bladet“, til hvis første Nummer jeg bidrog med „Her kom
mer fra Dybet den mørke Armé“ med Melodi af Johannes
Torrild, der havde gjort Lykke som Komponist af San
gene til „Livet paa Hegnsgaard“, der spilledes i Aarhus
og paa Dagmarteatret.
Carl Westergaard var en meget frisk og energisk Fore
gangsmand, som jeg havde hentet lige op fra Tørvegraven,
men som snart stod midt i en hvas og bidsk Agitation. Han
hjalp sine Standsfæller Tyendet de første energiske Skridt
fremad. Det saa næsten ud, som om Landet havde faaet en
ny Peter Sabroe, ganske vist i Lommeformat. Bevægelsen
voksede under hans Ledelse; det tegnede til at blive en
hel Landsorganisation. Men pludselig var det, som om det
hele løb i Staa for ham, han mistede sine Kammeraters
Tillid, jeg ved ikke af hvilken Grund. Han havde giftet og
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nedsat sig i Odense. Det var et stort Tab for hans Stands
fæller; en Folkefører opstaar ikke hver Dag. Bevægelsen
blev fortsat af hans Broder Sophus Westergaard, der var
stærkere funderet i det moralske, men til Gengæld sav
nede Carls agitatoriske Glød og organisatoriske Evne.
Min Bog gav ogsaa det Udslag, at Dr. P. Munch, der
stod som Redaktør af „Det ny Aarhundrede“, lod fore
tage en Enquete om Tyendespørgsmaalet blandt Tidens
offentlige Mænd og Kvinder. Dette og andet førte til, at
der i 1905 af Regering og Rigsdag blev nedsat en Tyende
kommission, hvis Virksomhed omsider medførte, at Rigs
dagen ganske ophævede Tyendeloven.
Jeg havde igennem den socialdemokratiske Rigsdags
gruppe faaet Anmodning om at indgaa i denne Tyende
kommission. Men for ikke at sinkes i mine litterære Fore
tagender (jeg har næsten aldrig staaet i en Forening og
aldrig været Medlem af en Komité) bad jeg mig fritaget.
Jeg vidste desuden, at Peter Sabroe vilde saa gerne med i
den Kommission, og jeg vidste han vilde gøre saa meget
bedre Fyldest end jeg. Det var da heller ikke Smaating,
han fik raget op i (se Kommissionens Indberetninger fra
disse Aar).
Saa langt gik altsaa Dønningerne efter „Vredens
Børn“; jeg haaber, dens Virkninger kan spores endnu den
Dag i Dag.

Min næste sociale Roman eller Fortælling (hvad man
nu vil) afstedkom vel næppe den samme offentlige Alarm.
Det var „Paa Aftægt“, skrevet i Sjørup Lægebolig, lige
før jeg flyttede ind paa Jenle. Aftægtsforholdet rummede
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ikke nær saa stort et Problem som Tyendespørgsmaalet,
men jeg havde som Barn haft det meget nær ind paa Li
vet.
I min egen Fødegaard havde jeg oplevet ikke mindre
end 3 Aftægtsforhold og var blevet tiistækkelig fortro
lig med deres græsselige Ulemper. Nu er der vel ikke saa
farlig mange Aftægtsforhold tilbage. Jeg haaber, at min
Bog har skræmt adskillige fra at indgaa paa denne mid
delalderlige Ordning. Men i 1907 var der endnu 29 Tu
sinde Aftægtsforhold her i Landet. Nu er det ikke min
Hensigt at sige, at de var ulykkelige allesammen; men der
lurede en Spire til endeløse Rivninger og Pinagtigheder
for begge Parter.
Jeg husker godt Tiden og Stedet, da det slog ned i mig,
at jeg burde skrive en Bog, der aabnede Folks Øjne for
denne sociale Urimelighed. Det har altid været min Vane,
naar jeg cyklede ud i det aabne Land paa mine Under
søgelsestogter, da at gøre Stands foran ethvert ensomt
Menneske, jeg mødte. Mit Livs dybeste Lærdomme og rige
ste Erfaringer har jeg ofte gjort i en Landevejsgrøft, hvor
jeg har slaaet mig ned hos en eller anden gammel Kvinde
eller Mand, der ikke havde altfor travlt, maaske bare var
henne for at flytte en Ko eller malke en Ged, og nu med
Bindehosen i Haanden nærmede sig sit ensomme Hjem.
Jeg har aldrig haft svært ved at vinde slige Menneskers
Tillid, saa de tit har lagt deres Hjærtes dybeste Bekym
ringer aaben for mig. Saadan har jeg lært det meste af
min Folkepsykologi. De skulde selvfølgelig ikke vindes
paa samme Maade allesammen; de skulde bare gøres
trygge, saa de ikke lukkede sig, men tværtimod aabnede
sig.
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Andre er gaaet ud for at bestemme Blomster. I 20—30
Aar har det været mit Hverv at bestemme Mennesker, at
blive fortrolig med deres Følelses- og Tankeindhold. Jeg
har aldrig truffet et Menneske, der pure har afvist mig.
Nogle skulde vindes ved en lille Smiger — man roste
deres Børn eller deres Kartofler —, andre skulde maaske
besejres ved et Glas Brændevin. Selv da Brændevinen var
allerdyrest, havde jeg altid en Pægl Rom i Cykletasken.
Det var der ingen gammel Aftægtsmand, der kunde staa
for, han være nok saa grætten eller gnaven.
Hvor har jeg haft mange muntre Oplevelser langs de
vilde Veje ud over Jyllands Heder og Kær, hvor de mær
keligste Mennesker bor. De, der har bevaret Sproget bedst,
har bevaret Sagnet og Eventyret, det afstængte Livs Læng
sel mod det, der aldrig naas, Meddelelsestrangen, der ska
bes af Ensomhed, og dette trohjærtige Syn paa Livet og
Skæbnens Tilskikkelser, der virker saa dragende paa
ethvert poetisk Gemyt.
Men jeg skulde fortælle om den første Spire til min
Bog „Paa Aftægt“.
Det var en smuk Sommerdag imod Høst, at jeg kom
med Landevejen fra Skive til Holstebro. Her traf jeg en
gammel Kvinde, der kom fra nogle Faar inde paa Mar
ken. Hun saa meget bedrøvet ud. Jeg steg af min Cykle
og gav mig i Snak med hende. Det var en Aftægtskone
fra et af Husene, der laa op ad Vejen. Det var den sæd
vanlige Historie: at hun havde givet sin Søn Huset og alt
det hun ejede, for at spise ved deres Bord til sin Dødsdag.
Men den Søn og Svigerdatter var saa onde imod hende,
som de kunde være, og gik bare og ventede paa, at hun
skulde dø. De sagde aldrig et venligt Ord til hende, skønt
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hun gik og sled for dem, flyttede Kreaturene og tog sig
af de smaa, hvor hun kunde faa Lov til det.
Jeg kunde mærke, at der var en lille Pige blandt Bør
nene, som hun holdt særlig meget af; men naar Barnets
Forældre havde været rigtig onde imod hende, skældt
hende ud eller paa anden Maade ladet hende føle deres
Vrede, saa kunde denne lille Tøs, der endnu ikke kunde
tale rent, komme stolprende fra Forældrene hen imod
Bedstemor og give hende et lille Stød med Armene og
atter løbe tilbage til Forældrene efter udført Daad. Denne
lille fjendtlige Handling fra hendes Kæledægge var især
gaaet hende til Hjærte; den græd hun over og dvælede
længe ved.
I al sin Ubetydelighed fortalte denne lille Fjendtlig
hed fra Barnets Side mig om den gamles endeløse Lidel
ser. Jeg mindedes saa meget andet, jeg havde set og hørt.
Tusinde mærkelige Træk, hvoraf ethvert vel nok kunde
betegnes som et Naalestik. Men naar al ens Liv bestaar af
slige Naalestik, saa bliver Tilværelsen bare et hjælpeløst
Øde for saadant et gammelt Menneske, der føler, at det
altid er i Vejen, og at hver Bid Brød er forgiftet, som det
fører mod sin Mund.
Jeg kom til at tænke paa min prægtige Peder Christian,
der havde slidt et halvt Liv for min Morbroder (Søren i
Bilstrup), var oppe med Solen de lange Sommerdage og
stod i Grusgraven og harpede Grus eller kastede det paa
de dybe Arbejdsvogne, for at min Morbroder kunde køre
det til Købstaden eller ud paa Landevejen, hvad der gav
ham stor Fortjeneste. I en Menneskealder hjalp de to
Mænd troligt hinanden. Den gamle var Aftægtsmand der
paa Gaarden; men han sled for det fælles Bedste, som
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kunde det have været hans eget. Men min Morbroder døde
og efterlod sig en Del uvorne Sønner, der ved deres Færd
kun gik ud paa at drille og chikanere den gamle Hæders
mand.
I dette Hjem var det endnu almindeligt, at der ved
Maaltiderne langedes til Fællesfadet. Per Christian havde
faaet sin Plads yderst ved Bordet og havde derfor svært
ved at naa Fadet, da der var mange Sønner, der havde
anbragt sig midt for og ud til Siden; og det var nu en
hyppig anvendt Spøg at skubbe sig saadan til Sæde paa
Bænken, at den gamle med sin Ske ikke kunde komme
forbi den, der sad ham nærmest. Det hændte ogsaa, han
fik et Skub, saa Maden røg af Skeen, før den naaede hans
Mund. Hvilken Græmmelse for et gammelt Menneske,
naar slige Lømmelstreger fortsættes Døgn efter Døgn i
stort som i smaat!
De gamle har tit grædt for mig som hjælpeløse Børn,
naar de har indviet mig i deres evindelige Lidelser, hvor
fra der ikke var anden Udgang end Døden. Mange har
ogsaa studset over saa usigelig en Hob af Aftægtsfolk,
der har berøvet sig selv Livet. I de 20 Aar jeg har boet
paa Jenle, ved jeg en 3—4 Tilfælde i mit nærmeste Nabo
lag. En gammel Kvinde har druknet sig i Gadekæret, en
gammel, krumbøjet Mand har hængt sig i et Hjørne af
Laden. Hvem spørger om Aarsagen? Retten gør aldrig
Ophævelser; der fejres en stor, stor Begravelse, Kransene
strømmer ind. Kanske hviskes der i en forborgen Krog
lidt om, at den gamle ikke havde det allerbedst, den unge
Kone har nok været noget striks. Saa snakkes der ikke
mere om den Ting, thi Gravene er tavse.
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Om dette tragiske Motiv drejede min Bog sig fra Ende
til anden. En københavnsk Litterat, der vel næppe har set
en Aftægtsmand i al sit Liv, jeg sigter til Christian Rimestad, skrev, at min Bog øjensynlig var fuld af de stærkeste
Overdrivelser. Af samme Mening var for øvrigt de fleste
Anmeldere. Jeg var mig bevidst, at der i denne Bog saa
vel som i „Vredens Børn“ ikke var fortalt et Træk, som
jeg ikke havde set med mine egne Øjne eller ladet mig
fortælle af de paalideligste Vidner, deriblandt Dr. Rambusch, som havde Masser af disse gamle Mennesker blandt
sine Patienter.
En lignende fattig Kvinde, som hende jeg havde truffet
paa Landevejen, traf jeg ikke saa længe efter, da jeg
sammen med Achton Friis besøgte Gammel Stubbergaards
Ruiner, der ligger fjernt fra alle Mennesker ved den øde
Stubbergaards Sø. Her havde en Godsejerinde de Neergaard, der ejede Stubbergaard i Begyndelsen af Aarhundredet, oprettet et Hønseri, hvor det især gik løs med at
opdrætte Kalkuner. Dette Hønseri passedes udelukkende
af denne gamle Kvinde, der var flygtet fra et Aftægtsfor
hold, som hun skildrede for os to Turister, mens de stride
Taarer løb ned ad hendes Kinder. Da vi gik derfra, var
vi begge dybt grebne. Friis sagde til mig med stor Heftig
hed: „Fortæl dog det gamle Menneskes Historie, gør det,
Aakjær!“
Friis rejste med Mylius-Erichsen til Grønland; da han
kom tilbage var den tragiske lille Bog allerede i Boghande
len. Den gamle ensomme Kvinde dér blandt Kalkunerne
er Fortællingens kvindelige Hovedperson. En Del af Natur
sceneriet fra disse Søer er gaaet over i Bogen. Jeg var selv
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saa glad ved det Værk; jeg vidste, min Skildring var sand.
Jeg har altid været rigtig i mit Es, naar jeg kunde for
tælle om gamle Mennesker.
Saa er Bogen noget af et sprogligt Kunststykke; faa af
mine Fortællinger har jeg anvendt den Omhu paa. Den
drevne Jyde vil straks opdage det: at Bogen helt igennem,
ikke bare i den direkte Tale, men ogsaa i de refererende
Partier har den jydske Bondes Fortællemaade til Under
lag. Det er det jydske Sprogs Ordstilling og Sætningsbyg
ning, fra først til sidst gennemført med decideret æstetisk
Bevidsthed, saaledes at den Læser, der er det jydske
Bondemaal mægtig, vil kunne læse Bogen op paa Jydsk
uden saa at sige et eneste Sted at være nødt til at omskrive
en Tøddel.
Af den Slags Bøger tvivler jeg paa, der eksisterer andre
i vor Litteratur; maaske skal jeg dog undtage Blichers lille
Fortælling „Tre Helligaftener“, men saa har jeg vist hel
ler ikke Behov at undtage flere.
Fra disse Aar at regne var jeg bleven mere bevidst i
min Sprogbehandling. I de efterfølgende Aars Prosa, helt
op til Nutiden, lod jeg knap en Sætning gaa gennem min
Pen, før jeg havde vejet den mod Folkesproget; det gæl
der mine mindre Fortællinger, som det gælder mine Roma
ner: „Arbejdets Glæde“, „Jens Langkniv“ og „Hvor der
er gjærende Kræfter“. I enkelte er jeg gaaet over til ren
Jydsk: „Gammel Jehannes“ og „Po fir glowend Pæl“; og
aldrig skriver jeg med lettere Pen, end naar jeg helt tør
give mig det Jydske i Vold. Og det er ikke at undres
over, da Bondemaalet jo er mit oprindelige Modersmaal,
mens Skriftdansken kun er for mig et Hjælpesprog, noget,
jeg har maattet lære under Kamp og Møje.-------
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Jeg har endnu intet fortalt om mit Forhold til Scenen,
men ogsaa mine Skuespil har deres Historie.
Ingen af mine samtidige hlandt de jydske Forfattere
har gjort saa stærk Brug af direkte Tale i deres Værker
som jeg. Jeg kender Bondesproget, som det tales mellem
Skive og Viborg, i hver Nuance, og jeg er aldrig gladere,
end naar jeg kan sætte to Bønder op imod hinanden og
rigtig lade dem snakke løs.
Den refererende Metode i Romanerne og Fortællingerne
er ikke min; ærlig talt, den keder mig ved sin Enstonig
hed. I den refererende Fortælling er der jo kun en, der
har Ordet fra Begyndelsen til Enden, nemlig Forfatteren
selv. Det er maaske finere; det er i alt Fald den Metode,
der altid er bleven brugt af de mest artistiske Stilister.
Den grasserede i 90’ernes graa psykologiske Romaner; i
den Stil boltrede sig Johannes Jørgensen og hans Kors
riddere. Maaske vinder Psykologen ved den Metode noget
i Dybden, men han taber til Gengæld i Livfuldhed, i
Lune.
Jeg har i hvert Fald fra min første Fremtræden elsket
Dialogen og afskyet Monologen. Derved kom jeg tidlig til
at beskæftige mig med Tanken at forme Skuespil.
Desværre var den Tid forlængst skrinlagt, da det dan
ske Lune havde Adgang til Scenen. Nu var det de store
Problemers Tid der var inde. Ibsens Aand svævede over
Vandene, og mindre Aander søgte at gøre ham hans
Teatertricks efter. Alt var Spot og Gift og Disharmoni paa
Scenens Brædder, og jeg Stakkel, som havde saa meget
harmløst Lune, der tindrede i mit Sind, jeg maatte styre
min Trang til at vende mig mod Scenen og holde mig til
Novellen.
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Store sceniske Forudsætninger var jeg heller ikke født
med, naar det skulde tages paa den gængse højtidelige
Maade; men Holberg og Hostrup havde altid været mig
en kær Læsning, og jeg kunde ikke dy mig for at forsøge
mig lidt i deres Kunst.
I 1901 var jeg kommet til Roskilde, væsentlig i det
Ærinde at besøge min Veninde Agnes Henningsen, der
boede i et Par smaa Dukkestuer paa en første Sal, Øst
i Byen.
Jeg lejede mig ind paa en Gæstgivergaard, „Svanen“;
Værten hed Christensen og var en god, meget snakkende
Sjællænder, der var flyttet ind fra Bondelandet. Hos ham
fik jeg for en ringe Penge en Stue, saa stor som en Danse
sal. Jeg var næsten aldrig under Tag, og naar jeg ikke
var hos Agnes Henningsen, strejfede jeg rundt i det vid
underligste Foraar langs Fjorden og i de herlige Skove.
Her i „Svanen“ skrev jeg paa tre Formiddage de fire
første Akter af „Livet paa Hegnsgaard“. Saa kom der en
større Afbrydelse, jeg ved ikke med hvad, saa Stykket var
ikke færdigt før fjorten Dage efter, da jeg rejste til Jyl
land med Stumperne i Lommen. Jeg læste det op hos Ven
ner og Frænder; de lo meget af det, — det var det første
Skuespil paa Bondemaalet, der blev skrevet herhjemme.
Inden Aaret var omme, havde jeg indsendt mit Stykke
til Folketeatrets Direktør, Dorph-Petersen, der ikke var
længe om at sende mig det tilbage med et Par slebne
Floskler, saadan som man gør over for unge Talenter, der
prøver paa at komme ind, hvor de ikke har hjemme. Naa,
denne Forkastelse af mit Stykke har næppe gjort større
Indtryk paa mig; jeg vidste jo Teatrenes Smag i Datiden;
og at en Direktør skulde vove at føre jydske Bønder, der

Emil Fog.

Alb. Helsengreen.

Benjamin Petersen.

Henrik Malberg.

Per Søtcren (Hr. Albert Luther) og Bille Fip (Fru Anna Jacobsen) i
„Livet paa Hegnsgaard“ (Folketeatrets Opførelse 1923, 1. Akt).
Per: Maa a ha den Ære og Plasir aa omslyng din slanke Midje?
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talte deres eget Sprog, ind paa en københavnsk Scene, var
en alt for latterlig Tanke.
Jeg brugte stadig mit utrykte Stykke som Oplæsnings
nummer, saa det til sidst var slidt rent i Laser. Jeg læste
det bl. a. for mine Venner i Sjørup Lægebolig, der jo
sad midt i mit Milieu og havde Evne til at skønne om dets
Ægthed.
Men saa fik jeg saa meget andet at tænke paa. Jeg var
omkring disse Aar i den rigeste Produktionsudfoldelse,
som overhovedet har hjemsøgt mig. Saa blev Skuespillet
slængt i en Krog; til sidst havde jeg bogstavelig glemt,
hvor det laa.
Men en Dag i 1907 faar jeg et ivrigt Brev fra min
Ven Emil Fog, der nu sad som Biblioteksmand ved Stats
biblioteket i Aarhus. Han maa have faaet Besked om, at
jeg laa med et Bondestykke, og da man lige havde bygget
Aarhus Teater, var den nye Direktør, Benjamin Petersen,
stærkt ude efter noget, der kunde sætte Kulør paa dette
nye Foretagende. Det mente Emil Fog, at mit Stykke
kunde gøre, og han havde nu skrevet paa Direktørens
Vegne, om de ikke maatte læse mit Stykke.
Jeg maatte bogstavelig gennemsøge alle mine Gemmer,
før jeg fandt det halvvejs opslidte Stykke. Med nogle faa
Rettelser blev det straks antaget og gjorde stor Lykke. Det
havde faaet en Række Melodier til de ikke faa Sange,
sat i Musik af Aalborglægen Johannes Torrild, der den
gang var mest bekendt som Komponist til Skjoldborgs
Husmandssang: „Min Hakke, min Skovl og min Spade“.
Mit Stykkes Opførelse paa Aarhusscenen blev anset for
en celeber Begivenhed, der havde draget flere HovedEfterladte Erindringer
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stadsanmeldere til Premieren (jeg husker Julius Clausen
fra „Berlingske Tidende“).
Aaret efter, 1908, var mit Stykke antaget til Dagmarteatret, der dengang lededes af Martinius Nielsen, med den
kendte Skuespiller Emil Poulsen som Censor. De to Her
rer levede paa det Tidspunkt nærmest sammen som Hund
og Kat, hvad mit Stykke maaske kom til at nyde godt af;
for da Emil Poulsen havde forkastet det, skulde Martinius
Nielsen Fanden gale sig nok vise ham, at det skulde blive
spillet. Emil Poulsen var af den Mening, at Dialekten over
hovedet ikke burde faa Adgang til en københavnsk Scene.
Det var mig for Resten pinligt ved denne Lejlighed at
se min Ungdoms Idol som en stærkt krøblet Mand. Som
ganske ungt Menneske havde jeg i Midten af 80’erne højt
oppe.fra de bageste Bænke i det kongelige Teaters Galleri
set ham bedaare alle som Ambrosius, naar han kom ind
paa Scenen med Huen paa Kæppen, og som alle Kvinders
Mandfolkeideal i Retning af Skønhed og Gratie. — Her
krøb han nu af Sted mellem Kulisserne ved to Stokke
som en Slags arrig Trold, der søgte at komme af Vejen
for ikke at være nødt til at hilse paa mig, hvis Stykke han
havde refuseret. Men jeg glædede mig indvendig over
Troldens Afmagt, da jeg gik med Martinius Nielsens Løfte
i Lommen.
Martinius Nielsen var en Grand-Seigneur, der havde
Mod til at gaa sine egne Veje. Han havde dengang en
herlig Stab af Skuespillere, der maatte føre et Stykke til
Sejr.
Der var Cajus Bruun, Henrik Malberg og Alfred Mal
ler, der alle tre var drevne Jyder.
Hertil kom paa Kvindesiden Mathilde Nielsen og Antoi-
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nette Vinding. — Kort sagt, jeg kunde faa mit Stykke besat
paa den smukkeste Maade.
Martinius Nielsen satte det selv i Scene, men tog villig
Raad og Hjælp baade fra Forfatteren og de dygtige Skue
spillere. Da jeg ved første Prøve havde læst Stykket for
de agerende, sagde Martinius Nielsen: „Jeg har Fanden
gale mig ikke forstaaet et Muk!66 Men han tog sig ikke
derfor mindre faderligt af Stykket. Han kom ukristelig
sent til Prøverne, somme Tider 3—372, naar de var ansat
til KL 1. Men saa kunde de flinke Skuespillere selv tage
Affære. Forestillingen blev ypperlig, Publikum syntes om
Stykket, som gav mange røde Lygter.
Det jydske Skuespil havde gjort sin Indtrædelse paa den
københavnske Scene.
Pressen var naadig, men naturligvis fattedes Giften hel
ler ikke. Julius Magnussen gik altid med et Grin op til
Ørene og fyldte Smaabladene med sine smaapebrede
Petitartikler; men Stykket døde ikke af det.
Jeg havde oplyst Martinius Nielsen om, at der i det
daværende København boede 52,000 Personer, der var
født i Jylland. De svigtede heller ikke det jydske Stykke
og dets Digter.
Det var en Selvfølge, at et Stykke efter denne Succes
maatte gøre Lykke i selve Jylland. Her var det Axel Jacob
sen, der fik det at rejse med, og han fik et helt Kassestykke
ud af det. Det var bare nedslaaende, at det hvad Jydsken
angik blev spillet saa langt ringere i Jylland end i Hoved
staden. Jeg husker min Fortvivlelse, da jeg en Aften under
de mange Prøver i Holstebro knap havde een Mand, der
kunde magte Bondesproget. Jeg strakte mine Hænder imod
Direktøren i en Art Bønfaldelse: „Ved De da ikke een
9*
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Skuespiller, som kunde skaffes til Esper Vøvtrups Rolle?
Jyderne slaar os jo ihjel, naar vi drager rundt med et
Stykke, hvor 16—18 Personer skal tale Jydsk, mens næppe
een formaar det!“
Der blev sendt et Telegram ud i Natten. Dagen efter
stod der en stærk, bredskuldret Jyde med en stor Næse
og nogle kraftige Kæbeben foran mig. Det var Axel
Frische, senere Direktør ved Folketeatret, der vist her
meldte sig til Scenen for første Gang. Vi begyndte at gennemgaa Replikkerne med hinanden. Jydsken var der ikke
noget i Vejen med, men Figuren saa han endnu ikke for
sig. Det varede dog ikke mange Timer, saa havde vi arbej
det saa godt med hinanden, at Esper Vøvtrup stod kløg
tig og fast paa sine egne selvsikre Ben. — Paa den ene
Figur sejrede Stykket bogstavelig over hele Landet.
Stykket gjorde Lykke, hvor det kom; det interesserede,
det gav Penge, og Penge trængte jeg haardt til, da jeg lige
havde købt Jenle.
„Livet paa Hegnsgaard“ har vist sig at være en af de
sikreste Træffere; det kan spilles Gang paa Gang, baade i
Hovedstaden og Provinsen. Det er selvfølgelig en dyb Sorg
for en Forfatter, at han ikke kan faa sine Bønder spillet
som Bønder, men maa tage til Takke med det skrækkelige
Kaudervælsk, som en Skuespiller anser for Jydsk. Kan
jeg faa een eller to jydsktalende Folk med i mine Styk
ker, hvor der skulde bruges 16—18, maa jeg være tilfreds.
Men saadan ligger nu engang Forholdene; saadan maa
man regne med dem.
Igennem Aarene er „Livet paa Hegnsgaard“, saavel som
mine andre jydske Stykker, bleven stærkt anvendt af Dilet
tanter. De første, der brugte mig, vist endda uden Til-
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ladelse, var Dilettanterne i Vaarst, der gjorde fænomenal
Lykke og endogsaa gik ind og spillede Stykket paa Aalborg
Teater. Siden er det opført af Dilettanter i Snesevis.
En to—tre Oplæsere har draget Landet rundt med dette
og mine øvrige Stykker, især den kendte Skomager Mar
tin Sørensen fra Horsens, der ligefrem har faaet en Leve
vej ud af det. Han alene har nok tilsammen læst mine
Stykker et Par Tusinde Gange rundt om i Landets Forsam
lingshuse, naturligvis uden at yde mig noget Vederlag.

Næste Aar, 1909, havde jeg et nyt Stykke færdigt, det
sociale Drama „Ulvens Søn“. Det kunde ikke smigre sig
med den Succes som mit første Stykke. Her var det ikke
bare Løjer og Langkaal, men skærende social Spot og
Alvor, der i Dialogform optog det samme Motiv, som jeg
i 1904 havde behandlet i min Roman „Vredens Børn“.
Det blev spillet baade paa Aarhus Teater og i Provin
sen, samlede vist ogsaa jævnt flinke Huse, men havde en
led Presse. Det sociale Drama vil altid faa onde Kaar i et
Land, der kun elsker Idyllen, og hvor en velstillet Over
klasse er de eneste, der har Raad til at købe Teaterbillet
ter. „Ulvens Søn“ er aldrig blevet taget op siden og drog
igennem Landet med Strimer paa sin Bag.

Da jeg Aaret efter, 1910, havde et nyt Stykke færdigt,
var der ingen Liebhavere blandt Direktørerne i Hovedsta
den. Det var med Møje jeg fik det antaget i Aarhus.
Stykket var „Naar Bønder elsker“, som jeg i al Beske
denhed selv anser for mit bedste Stykke. I Aarhus gjorde
det ringe Lykke. Bourgeoisiet havde sammensvoret sig
imod mig, „Ulvens Søn“ skulde hævnes. Pressen søgte at
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skræmme Bønderne fra at komme ind og se mit Stykke.
Det lykkedes desværre alt for godt. Bønderne er jo altid
Pressens lydige Hunde, der kommer, naar den fløjter,
ellers ikke.
Mit Stykke var desuden sat sløvt og søvnigt i Scene af
Skuespiller Cohn, der havde gjort saa stor Lykke som Per
Søwren i mit første Stykke, men nu var bleven en dvask
og træt Mand. I hvert Fald bredte han en graa Stemning
over „Naar Bønder elsker“.
Siden har Aarhus intet spillet af mig. Teaterbestyrelsen
vedtog paa deres Generalforsamling, at de ikke vilde
spille flere Dialektstykker, en lidt snurrig Beslutning af
en jydsk Scene.
Da jeg i 1917 indsendte mit næste Stykke „Himmelbjærgpræsten“, blev det dog straks antaget af Aage Garde;
han gav mig endda 1000 Kroner paa Haanden for det.
Men han lod det aldrig opføre. Heller ikke mit sidste
Stykke „Rejsegildet“ har de ønsket at spille paa Aarhus
Scene. — Saaledes røgter de derovre et jydsk Teater, der
dog gerne vil have Prætentioner som Jydernes første
Scene.
„Naar Bønder elsker“ blev for Provinsbyernes Ved
kommende købt af Direktør Helsengreen, der fik en pæn
Succes ud af det. Det samme gjaldt hans Opførelse af
„Himmelbjærgpræsten“, som han ogsaa kreerede i de dan
ske Provinsbyer. Albert Helsengreen var en Direktør af
den gode gamle Skole. Han elskede at sætte et Stykke
smukt op og var reel i sin Økonomi; vi er altid kommen
smukt ud af det med hinanden, om end det selvfølgelig
ogsaa for hans Selskabs Vedkommende skortede paa de
rigtige jydske Kræfter.
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Det, som har gjort mine Stykkers Held, er foruden den
ægte jydske Replik naturligvis i første Række mine Sange.
I alle mine Stykker har der været rigelig med Sange, snart
i Bogsproget, snart i Dialekt, og jeg har aldrig fattedes
gode Komponister, der har været villige til at give dem
de Sommerfuglevinger paa, som Melodien maa anses for
at være. Jeg har haft megen Glæde af mine smaa Teater
forsøg; kun har det skaaret mig i Hjærtet at se mit kære
jydske Sprog saa maltrakteret og forvrænget. Det har
staaet for mig som en smuk Fremtidsopgave at uddanne
en Række Skuespillere af Bonderod og saa gaa ud i Lan
det med dem med et Par af mine bedste Stykker. Men jeg
er vel nu kommet for højt op i Aarene til at realisere
denne Tanke, der ellers har staaet med Tillokkelsens
Glans over sig i mange Aar.
Det vilde for en bondefødt som mig være morsommere
at skrive for Scenen, naar Bønderne og Arbejderne gik
noget hyppigere i Teatret; men det har vel lange Udsigter.
Krigen var ved at forandre Forholdet, saa en hel Række
unge Bønder søgte ind og overværede Forestillingerne.
Men nu er Tiderne jo bleven fattigere, Bonden klemmer
atter Haanden om Pengepungen, og Teatret er det, det
gaar haardest ud over. —
Men noget eget betagende er der ved at henvende sig til
Publikum med Ord og Tanker, som man har kælet for.
Naturligvis hævner det sig paa mig, at jeg selv, paa Grund
af min Ensomhed, ser saa lidt Komedie. Desuden ser det
jo ud, som om det er en stiltiende Overenskomst mellem
Teaterdirektørerne, at alle kan faa Stykker antagne og
spillede, saa nær som Digterne. Da maa man søge sit
Publikum ad andre Veje.----- —
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I 1899 skrev jeg mit første Dialektdigt i Fjandbomaal,
ja, jeg skrev saamænd to paa een Dag, det ene Tagfat
visen: „Kom mi bette Kipkal“, ude i Jebjerg Hede Nord
for Mejeriet; det andet „Mads Tammesens Maren“ blev
til efter en Cykletur ud til Bostrup Retterhøj imod Vest,
der dengang laa i en stor ubrudt Hedeflade. Jeg husker,
at jeg sad paa den gamle Høj under Solnedgangen og
kvad de muntre Strofer, mens Solen sank over det mørke,
dystre Sceneri af Pors og Lyng, der strakte sig helt ind
under Jebjærg By.
Jeg mindes ikke, hvorfor jeg pludselig brugte Dialekt
formen til min „Maren“. Sangen var i sin oprindelige
Skikkelse lige langt fra rent Jydsk og Rigsdansk, saadan
som jeg tit havde hørt gamle, kaade Oldinge eller Landsby
sangere synge lignende Sange; i denne Form gik Digtet
ind i „Derude fra Kjærene“. Men da jeg kort efter satte
det ind i mit første Skuespil „Livet paa Hegnsgaard“,
hvor det lægges i Munden paa den gamle Landsbyspille
mand, Per Søwren, førte jeg det længere over mod Jydsken. Men dette mit første Forsøg blev aldrig rent Jydsk;
senere lærte jeg bedre at forme en jydsk Vise.
De fleste bondefødte tror naturligvis, at det er saa lige
til; men jeg siger, at det er umaadelig svært. Det er let
nok at skrive en Sang i Bondemaal; men at løfte den op
i Poesien, saa den hæver sig op over almindelig Træskojydsk, det lykkes ikke saa farlig mange. I hvert Fald ken
der jeg ikke ret mange jydske Bondedigte, der fortjener
Optagelse i Litteraturhistorien; det meste er noget slemt
Hø. Blicher leverede naturligvis som oftest Træffere,
skønt ogsaa han nogle Gange har maattet gøre sine Ofre
til Vaaset. Jeg tænker her paa et Par „Nøjh Visser“, der
uforvarende undslap ham som gammel Mand. Men de fle-
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ste af hans Dialektdigte er pletfri og uovertræffelige og
hæver sig hyppig over hans øvrige Lyrik i Sikkerhed og
Lunerigdom.
De fleste, der skriver Vers i jydsk Mundart, er falden
for den Fristelse at behandle Emner, der ligger over
Bondesprogets Niveau. Hvor langt han kan gaa — det
afgør den sande Digter gennem sit Instinkt, mens Klod
rianen, der ikke aner nogen Fare, plumper i til Halsen.
Bondens Følelsesomraade er naturligvis mere begrænset
end Kulturmenneskets. Det samme gælder hans Sprog. En
detailleret Naturskildring kan ikke dækkes af Bondespro
get, det samme gælder f. Eks. Erotikken. Rigssproget er
jo, om jeg saa maa sige, gennemspillet i alle Nuancer; der
er skrevet paa det af de mest udsøgte Penne fra Arilds
Tid til vore Dage.
I Bondesproget eksisterer der knap 3—4 Værker, der
er skrevet af virkelige Digtere. Selv en intelligent Bondes
Beskrivelse af en Solnedgang eller en Høststemning vilde
dog blive stolprende og stammende, maalt med en J. P.
Jacobsen eller en Johs. V. Jensen. Men paa eet Felt er
Bondens Sprog fuldt af Rigdom: paa Lunets og i nogen
Grad paa Sorgens eller den stille Bedrøvelses Felt. Det er
disse Strenge, jeg som lyrisk Digter nu og da har spil
let paa.
Ogsaa som Prosaist har jeg hyppig ladet mig friste af
det ufejlbarlige Kendskab, jeg har til Bondesproget, naar
jeg holder mig til den snævre Lokalitet: Fjends Herred.

I min Barndom levede der endnu en Række bedagede
Gubber, der knap nok havde læst en Bog, nej, ikke engang
en Avis, men som talte Bondesproget med en Genialitet og
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et Lune, der var de største Digtere værdigt. Den mest
begavede af dem alle: Johannes Villadsen, Aakjær, var til
mit Held mit Barndomshjems nærmeste Nabo. Der var
næppe en Dag i hele Aaret, at jeg ikke var under denne
Oldings Indflydelse. Han havde sprogligt set betydelig
mere Indvirkning paa mig end mine Forældre; og da
Johannes’s Liv levedes mere op og ned igennem et Utal af
Stemninger og Tildragelser end en shakespearsk Helt, saa
kunde han præge mit Sind gennem alle Sprogets Afskyg
ninger.
Da jeg nu nævner Shakespeares Navn, vil jeg yderligere
tilføje, at jeg aldrig har truffet Skikkelser, der kom de
Shakespear’ske nærmere end de vestjydske Bønder. De ejer
hele Følelsesskalaen fra den vildeste Vrede til den vemo
digste Fortvivlelse.
Da jeg nu dvæler ved Johannes Villadsen, lad mig saa
ogsaa fortælle det Træk, som maaske har sat sig stærkest
i mit Minde. Som jeg tidligere har meddelt, kom Johannes
hen imod sit Livs Slutning i Konflikt med Loven, endda
saa stærkt, at det ikke lod sig afgøre med mindre end flere
Aars Tugthus. Den Dag han gik i
Her er Manuskriptet brat afbrudt. Det Minde, Aakjær oprin
delig vilde have genfortalt paa dette Sted, er utvivlsomt det, han
allerede har fortalt i „Fra min Bitte-Tid“, s. 122 ff. (om gamle
Johannes's Fortvivlelse den Dag, han gik i Arrest). Han genop
tager nu T randen: Beretningen om sine Prosaværker paa jydsk,
specielt om „Gammel Jehannes hans Bivelskistaarri6.

Der er mange, der har spurgt mig, naar jeg oplæste
disse Fortællinger, om gamle Johannes virkelig har for
talt mig disse Historier. De er med andre Ord gaaet ind
paa Spøgen i Fortalen, hvor jeg kryber helt ind i Johan
nes’s Skind. Johannes har aldrig fortalt just disse Histo-
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rier; han kunde vel heller ikke helt og aldeles gøre mig
overflødig, som bevidst Kunstner, der vælger og vrager sit
Udtryk, indtil det er, som man synes det skal være. Men
som jeg siger, han har givet mig Ideen, og mere har jeg
ikke Behov.
En Historie som den om Methusalem har jeg fortalt,
saadan som vestjydske Bønder, der sad sammen i Klyn
ger, kunde slaa sig løs i løssluppen Spøg, naar en af dem
rokkede sig frem paa Bænken og sagde: „No ska a, for
inden I goer, fortæel jer en rigtig guer Han-Løwn.“ —
Den af Historierne, der først blev til, er Beretningen om
Vorherre og den slemme. Fortællingen om Samson og hans
Bedrifter er skrevet sidst.
Jeg har flere Eksempler paa, at Bogen er meget yndet
af Jyder. Hovedstadsmennesket har naturligvis vanske
ligere ved at nyde den. Foruden at give et Indtryk af
Jydens Lunerigdom, havde jeg selvfølgelig ikke noget
imod, med min Bog at bidrage til, at den jævne Mand
kom i et friere Forhold til sin Bibel, hvad der altid er
Brug for i et Land, der er saa skamredet af en Bevægelse
som Indre Mission. Ellers fandt jeg, at der var stærke
Paralleller mellem de gamle bibelske Patriarkers Liv og
det Liv, der levedes i min Barndom blandt vestjydske Bøn
der. Det var mig kært at pege paa denne Lighed, hvorfor
jeg ogsaa væsentlig har holdt mig til de hyggelige Sider
af den gamle Bibelbog, hvis Fortællinger levede i enhver
Bondes Sind.
Bogen gav da ogsaa her og der Anledning til en billig
Forargelse, hvad der dog ikke har skadet dens Ry. Det er
stadig en af de Bøger, som jeg er bedst kendt for.
Da Maleren Achton Friis sammen med mig besøgte min
Hjemegn i 1899, fik jeg ham til at tegne gamle Johannes,
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hvad der var meget heldigt, da hans Træk nu ellers vilde
være ganske udslettede. Friis lod gøre en Radering efter
denne Tegning, der kom i Handelen. Et af Bladene blev
sendt gamle Johannes, og samtidig fortalte jeg ham, at
hans Billede var til at købe hos flere Boghandlere i Hoved
staden. Det satte hans letbevægelige Sind i Bølgegang; han
løb alt det han kunde imellem Gaardene og fortalte sine
undrende Naboer: „Jepp sæjer, te a hænger snaar i hwær
Vinni øwwer i Kjøwenhawn. Folk ka go ind aa kyew mæ
for sæjs Krowner — haar en hør Maagen? Aa-e, — Herre
Jøsses indda!“
Han var ellevild af Lykke over sin Succes.

Et Par Aar senere skrev jeg et andet Værk i Bondemaal, denne Gang paa Vers, nemlig: „Esper Tækki“. Jeg
kendte jo særdeles vel Robert Bums’ kostelige Digt „Tam
o’ Shanter“, hvis løsslupne Humør i lange Tider havde
fristet mig til Oversættelse. Jeg kunde dog stadig ikke rig
tig finde de rette Gloser; det gled saa trevent med denne
Oversættelse. Jeg syntes, at Burns’ skotske Humør blev saa
graat og farveløst i min Gengivelse. Pludselig kom jeg til
at tænke paa mine egne gamle Fjandboer og deres overdaadige Orgier paa Skive Marked. Kort sagt, jeg valgte
selv at skrive et originalt Værk med et beslægtet Motiv;
og nu gik det hele, som det var smurt.
Jeg vil ikke skjule, at jeg i dette Tilfælde har tændt
mit Lys ved Burns’ Lys; men jeg mener, at jeg har faaet
et fuldt forsvarligt Digterværk ud af det; de rigtige Jy
der vil endda paastaa, at det er det ægteste af alt det,
jeg har gjort paa Bondesproget.
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Paa Forhaand kendte jeg jo alle de jydske Sagn, der
lever mellem Bakkerne fra Resen Kirke til Breum Kilde.
Dem lod jeg nu spille i Espers Fantasi efter alle Kun
stens og en god Markedsrus’ Regler.
Breum Kilde, der til sidst bliver Fortællingens Midt
punkt, er den Dag i Dag et Sted, hvor Overtroen huserer;
— det tusindaarige Væld har stadig Livskraft og søgtes
indtil for faa Aar siden af sygdomspinte Mennesker, der
søgte at lindre deres Lidelser ved at væde de syge Lem
mer i det slimede Vand.
Fortællingen har til Undertitel: en Sallingbo-Empe;
og da det hele foregaar paa Salling Grund, kunde man
maaske have været fristet til at kræve af mig som Fortæl
ler, at jeg skulde have skrevet Versene i det sallingske
Bondemaal. Det vilde jeg som Fjandbo ikke have kunnet;
thi til Trods for at Afstanden mellem Fjends Herred og
Salling er grumme ringe, er der dog adskillig Forskel
paa de to Dialekter — ganske vist kun en Nuanceforskel;
men det har altid været min Forfængelighed at være kor
rekt indtil Nuancer.
Jeg kom forbi Vanskeligheden ved at lade Esper Tækki
være født Fjandbo, men indflyttet til Salling og dér gift
med en Sallingbopige. Saa kunde han hele Tiden bruge
sit eget Modersmaal, og Sallingboen kunde ikke pege
Fingre ad mulige Sprogbommerter.
Jeg indrømmer dog, at selve Navnet „Tækki66 (d. e.
Tækkemand) er et gammelt ordfast Sallingbonavn, som
næppe vil findes i Fjends Herred. Den lille Uefterrettelighed, eller skal vi sige: licentia poetica, har man maattet
tilgive mig.
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Endnu meget hyppig har jeg gjort Anvendelse af Bonde
sproget, saaledes — som tidligere omtalt — i alle mine
Skuespil, en hel Række mindre Digte og allersidst i Sagn
bogen „Po fir glowend Pæl“, hvor jeg endnu en Gang
boltrede mig i mit elskede Fjandbosprog af Hjærtens
Lyst.
Men det kan jo ikke nægtes, at mine bondejydske Bøger
er blevet solgt langt ringere end de, jeg har skrevet paa
Rigsmaalet. Den jydske Bonde har endnu for lidt Kultur
til ret at støtte de Forfattere, der gaar i Breschen for ham
og hans Sprog. Det er sørgeligt at vide, hvor lidet bog
købende vor Bonde er. Det er slet ikke, fordi han ikke har
Raad; thi vor Bonde har netop Raad til alting, hvad han
har Lyst til, Raad til at købe de dyreste Maskiner, Raad
til at indlægge elektrisk Lys i alle sin Gaards Længer,
Raad til at give sin Kone, sine Døtre de kostbareste Silke
kjoler og hele Vognhjul af Hatte, ja, Raad til at købe Bil,
baade Ford-Sedan og dyrere Mærker; men det allersimpleste har han ikke Raad til: at købe en ordentlig Bog og

behandle den med Finhed og Kultur.

I det Kapitel fik jeg et sørgmodigt Indtryk for faa Aar
siden. For at chikanere mig havde mit Sogneraad et Aar
valgt mig som Brandsynsmand. Jeg skulde sammen med
et Par andre vanke rundt i Sognet for at kigge i Folks
Skorstene og Kakkelovne, at intet stred imod Brandloven.
Jeg tog det fra den muntre Side, lod mine to Kompagnoner
stige ind i min Bil, saa vi i kort Tid kom over en forfær
delig Bunke. Paa een Eftermiddag var vi i mere end halv
tredsindstyve Hjem.
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Det er godt, engang imellem at faa Lov til at se sine
Medmennesker paa Vrangsiden. Som Barn havde jeg min
Næse alle Vegne, og det har jeg levet højt paa som Skri
bent. Men efter at man har faaet en pæn Jakke paa, føres
man overalt ind ad „den store Dør“ og ser kun det, Folk
vil have man skal se. — Men en Brandsynsmand er netop
en saadan, der ifølge Loven skal have sin Næse alle Vegne;
og jeg saa mig den Dag godt om i alle Bondens Krinkelkroge. Det var helt anderledes Hjem end dem jeg saa som
Barn. Kakkelovnen skinnede af Nypudsning som Gulvene
af Fernis; der er en Renlighed nu om Stunder i næsten
alle Bondehjem, som ikke nogen Frue fra Byen kunde
have Anledning til at rympe paa Næsen af.
Der er nye Møbler i Stuerne; man kan sige, de røber
en daarlig Smag, men det gør de vel ogsaa i de fleste By
hjem. Men der var to Ting, der fattedes omtrent ganske;
det ene var Kunst, det var der ikke Glimt af, og det andet
var Bøger. Kun i to Hjem af cirka 50, fandt jeg en lille
Bogreol med enkelte verdslige Bøger. Og hvorfor skulde
det se anderledes ud i hele det øvrige Bondeland? I Fjends
Herred kan jeg højst tænke mig een eller to Bønder, der
overhovedet har Bogsamling; og dem, jeg tænker paa, er
endda Smaafolk. Hos de virkelig store Gaardmænd vil det
være lige saa vanskeligt at finde moderne Litteratur som
Brød i Hundens Leje.
Under slige Forhold er det en blandet Glæde at være
Bondedigter. Man skal altid stole paa de Læsere, der kun
halvt forstaar det Sprog, man skriver paa.
Bonden vil gerne høre os læse vore Ting i Forsamlings
huse; men købe os, nej, det gør næppe een af Hundrede.
Købte blot een af Hundrede os, havde vi maaske dog ingen
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Nød. Der findes her i Landet ca. 70,000 Gaardmænd, der
findes over 100,000 Husmænd, og endda flere Tjeneste
karle; men spørg vore Forlæggere, hvor mange Eksempla
rer af vore Bøger, der gaar ud i disse Kredse, og man vil
blive en Smule forbavset paa den „oplyste Bondestands“
Vegne.

Lyngbakkerne ved Jenle, Venners Gave til Aakjær 1926, paa hans 60 Aars
Fødselsdag.

Stranden ved Jenle.

Aakjær ved Havren.

Aakjær paa Brandsyn (S. 142).

VII
Folkeudgaven 1912—13. — Udenlandsrejse 1913. — Romaner:
„Arbejdets Glæde“ 1914. — „Hvor der er gjærende Kræfter“
1916. — „Jens Langkniv“ 1915. — „Pigen fra Limfjorden“ 1921.
— „Hejmdals Vandringer“ 1924.

Omkring 1910 var jeg kommet til at skylde Gyldendal
ca. 8000 Kroner. Siden 1901 havde jeg aarlig modtaget
1800 Kroner i Forskud, og trods al min Flid havde jeg
ikke kunnet klare denne aarlige Bet gennem mine Bøgers
Udgivelse. Samtidig var jeg dog bleven saa populær, at
Forlaget kunde tænke paa at udsende en Folkeudgave af
alt det, jeg havde skrevet, idet de for en meget ringe Sum
havde afkøbt min første Forlægger, Oscar Søtofte, mine
tre første Bøger: „Bondens Søn66, „Derude fra Kjærene66
og „Vadmelsfolk66. Den lille, fikse Udgave blev bestemt at
skulle danne ti Bind, der skulde kunne købes for 1 Krone
Bindet, eller 1% Krone, naar den var indbunden. For hele
Smøren modtog jeg 10,000 Kroner, hvoraf der altsaa fra
gik de 8000, som jeg skyldte dem i Forvejen. Saa maatte
de trykke Udgaven, om jeg husker ret, tilsammenlagt i
70,000 Eksemplarer.
Nansen havde først, som den gode Købmand han var,
forsøgt at erhverve Retten til mine Værker een Gang for
alle. Saadan havde han handlet tidligere, bl. a. med Hen
rik Pontoppidan og Johan Skjoldborg; men saadan var
Efterladte Erindringer
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jeg ikke til Sinds at handle. Jeg beholdt fremdeles Ret
ten til mine Bøger. Selv om det ikke var meget, jeg fik
ud af Handelen, var jeg dog glad ved at faa denne Udgave
frem, hvorved jeg kom ud til mange Mennesker. Især var
jeg glad ved at komme til at gennemgaa mine Værker i en
kritisk Revision.
Mit Krav til Stilrenhed var steget betydelig i den halve
Snes Aar, jeg var kommet frem ad Forfatterbanen.
Realismens Mænd fra Halvfjerdserne og opover havde
ikke alle haft tilstrækkelig aarvaagent Blik for deres
Sprogs Renhed. Bøgerne fra den Tid var overlæsset med
fremmede Ord, mest af latinsk Afstamning. Man behøver
bare at tage en Bog af Sofus Schandorph i Haanden for
at se dette. Ja, selv Høvdingen Georg Brandes skrev
endnu dengang et frygtelig grumset og latiniseret Dansk.
Det var Akademikerne, der ikke kunde faa Latinen rystet
af Ærmet. Jeg var falden for den samme Synd; en alt
for stærk Brug af Fremmedord misklædte i en overordent
lig Grad mine folkelige og bondske Emner. I Verset tog
jeg mig godt i Agt, men i Prosaen var jeg alt for skødes
løs i den Retning.
Det blev mig først rigtig klart, da jeg en Dag modtog
et strengt og faderligt Brev fra Jakob Knudsen, der roste
stærkt mine smaa Bondehistorier, men gjorde Ophævelser
over det usoignerede Sprog. Jeg indsaa straks, at Bebrej
delsen havde sin dybe Ret, og jeg tog mig vel i Vare derefterdags, saa jeg tvivler paa, at man fra 1910 vil finde
noget Fremmedord i mine æstetiske Bøger. Jeg har derfor
ingen Lyst til at oplæse mine tidligere Bøger efter de før
ste Udgaver; tag f. Eks. Førsteudgaven af „Bondens Søn“
og sammenlign den med Folkeudgaven fra 1911 — der
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er næppe een Linie, som ikke er rettet og gennemstrøget.
Jeg kan godt sige, at jeg skammer mig ved mine første
Udgaver af „Bondens Søn“, „Fjandboer“, „Vadmelsfolk“
eller hvad de nu alle hedder.
Saa vidt jeg husker, kom Skellet omkring 1905; efter
dette Aarstal er der grumme faa Fremmedord i min Pro
duktion, og de mindre vægtige Gloser er sat uden for
Døren til Fordel for andre.
Af samme Grund har jeg aldrig kunnet forstaa, hvorfor
Folk med den Lidenskab samler paa Førsteudgaver, da de
gennemgaaende er skrevne med mindst sproglig Bevidst
hed og hyppig bærer Mærker af deres Forfatters Ufærdig
hed og Umodenhed. Det gælder i hvert Fald i højeste
Grad for mit Vedkommende, og jeg vilde ønske, man
vilde rage alle Førsteudgaverne af mine Begynderbøger
ned af Hylderne eller bruge dem som Kakkelovnsbrænd
sel, da de jo kun ved deres Stil staar og rækker Tunge af
deres Ophav.
Naa, men nok herom! For Forfatteren er det i hvert
Fald en af de største Glæder at komme til at soignere
tidligere Udgaver og sende dem renvaskede ud til Læserne.
Gennem Folkeudgaven havde jeg faaet Penge paa Lom
men, omend ikke saa mange, at jeg skulde blive svimmel
af det; men jeg bestemte mig dog for en Udenlandsrejse
og tog min Søn Svend med. Han havde vist glimrende
Evner som Sprogbegavelse og var nu blevet en Gut paa
18—19 Aar.
Vi drog ned over Hamborg, Lübeck, Bremen, Amster
dam, Brüssel, over Kanalen til London — en overordent
lig frisk og fornøjelig Rejse for os begge. Svend kunde
rigtig boltre sig i Sprogene paa de skiftende Landomraa10*
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der; han snakkede frisk fra Leveren, ikke blot med
Tyskerne, men med Politibetjentene i Holland eller Tje
nerne paa Hotellet i Brüssel, og boltrede sig af Hjærtens
Lyst i sit Hovedfag Engelsk, da vi var kommet til London.
Jeg gik meget paa Museer, hvor jeg kom. Jeg frydede
mig især ved de hollandske Bondemalere i Amsterdam;
og i London gik jeg ca. 14 Dage i British Museum og saa
paa ægyptiske Sarkofager eller assyriske Lertavler, der
gav nyt Lys til mine Bibelforskninger. Med den dybeste
Interesse og Forskerglæde stod jeg foran den Montre,
hvori der laa en tørvlignende Genstand af Ler, hvori i
Kileskrift var indprikket det assyriske Syndflodssagn om
hin Gilgameshr, der er Prototypen til Mosebøgernes Noah.
Der var ikke en Dag i dette mægtige Museum, jeg ikke
stod foran en eller anden Genstand, der fik mit Hjærte
til at banke. Jeg kunde have gaaet der, til jeg var bleven
en graa Mand; men vi skulde videre. Vi havde planlagt
en Rejse til Wales; men den stærke Hede inde paa Lon
dons Gader, der næsten brankede en som Flæsk paa en
Stegepande, gjorde, at jeg fik en Vabel under Foden, der
berøvede mig al Glæden ved at færdes ude. Jeg var jo
ikke kommet til London for at sidde og kukkelure paa et
Hotelværelse; og da jeg ikke kunde faa min Fod sund,
maatte vi beslutte os til at vende Næsen hjemad.
Vi rejste over Vesterhavet og prøvede alle Søsygens
Grader. Trods dette kedelige Uheld og denne bratte Af
brydelse i Rejseplanen var vi dog begge glade for Turen.
Det var 1913. Aaret efter lod Krigen og dens Rædsler
sine Jemskodder gaa ned om Horisonten. Jeg har saa at
sige ikke haft en Udenlandsrejse siden; og det er Skade,
for jeg har altid lært saa umaadelig meget paa mine Rej-
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ser. — Et Par smaa Ture til Nabolandene, deraf en op
til Gustaf Frodings Egne og videre ind i Norge med Bergensbanen — hvor jeg for øvrig ogsaa havde min Søn
med — er alt hvad jeg har været ude, siden Krigen slog
Spillet over Ende.

De lange og udtørrende Krigsaar benyttede jeg til at
skrive nogle større Romaner. Jeg begyndte i 1914 med
„Arbejdets Glæde66. Om jeg husker ret, fik jeg Ideen til
dette Værk under den frygtelige Pressekamp, der rejstes
imod mig for mit Foredrag „Bonden og Danmark66, der
første Gang holdtes i den radikale Ungdomsforening i Aal
borg, Sommeren 1912. Dette forholdsvis uskyldige Fore
drag bragte hele den moderate Presse til at fraade. Det
var i dette Foredrag, jeg havde udraabt om Højskolerne:
„Gror der noget i de Urtepotter?66 Jeg havde her stukket
Kæppen i en Gedehamserede.
Dette Foredrag blev man ved at koge Suppe paa Aaret
rundt. Det Held har jeg for øvrigt haft med de fleste af
mine Foredrag. Jeg holder i Virkeligheden kun et eller
to om Aaret; men derfor søger jeg at sige saa meget, at
det kan huskes Aaret randt.
Egentlig er jeg alt andet end en ideel Foredragsholder.
Jeg udarbejder mine Sætninger meget omhyggeligt, bru
ger ca. 8 Dage til at gennemtænke og gennemskrive det,
som skal siges paa en Time. Men jeg har aldrig kunnet
huske mine egne Ord, hverken i bunden eller ubunden
Stil; det er haabløst for mig at forsøge derpaa.
Da jeg ved den første Markfest i Aakjær 1908 skulde
gaa ud paa Broen over Karup Aa for uden Bog at frem-
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sige mit Digt, mens Strømmen lullede af Sted under Sol
nedgangsrødme og sendte sine vuggende Dampe ind over
mine Tilhørere, der sad lyttende paa dens Bredder, da
glemte jeg et af de bedste Vers; en Skolekammerat kom
hen til mig efter Fremsigelsen og bebrejdede mig det. Jeg
havde dog oplæst dette Digt mange Hundrede Gange, men
er altid nødt til at have min Bog i Haanden.
Paa samme Maade har jeg det med mit Foredrag. Vil
jeg ikke kvitte noget af dets Slagkraft, er jeg nødt til at
holde Manuskriptet foran mig. Da jeg desuden er nær
synet, er det jo ikke den allermest ideelle Maade at fore
drage paa; men jeg har intet Valg, og efterhaanden har
jeg affundet mig med min Samvittighed, tilsyneladende
ogsaa med mit Publikum, som ved, at jeg lader ikke mit
Manuskript i Stikken; thi da fik det kun en tør og farve
løs Allemandssnak, som jeg ikke vil levere det.
Engang i de unge Aar, da Selvtilliden var større, kastede
jeg mig ud i Talen som Frisvømmer; jeg kunde tale Fan
den et Øre af — jeg tænker paa mine Højskoleaar, da
jeg tit maatte holde baade 2 og 3 Foredrag om Dagen.
Men siden jeg er bleven Skribent, er jeg bleven en Slave
af Ordet — kun dette Ord kan anvendes og tilfredsstille
mig selv.
Jeg er bleven meget brugt som Taler, men har dog sta
dig passet paa, at der ikke blev slidt alt for meget paa
mig. Jeg gaar ud til de store Sommermøder, hvor jeg i
godt Vejr ved, at der er Tusinde, der venter paa mig. Men
jeg har egentlig aldrig været glad ved at tale; og nu jeg
er bleven halvvejs gammel, vil jeg trække mig mere og
mere bort fra den Ting. —
Men i disse Aar, omkring 1912 og opefter, brugtes jeg
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stærkt af Oppositionen som en Slags Samlingsmærke for
alle frisindede Partier. Jeg vilde saa gerne have hamret
Husmændene sammen til et politisk Værn imod Gaardmandsstanden. Jeg havde i 1908 udraabt det utaalmodige:
„Kommer I snart, I Husmænd?“; men jeg har vist egent
lig altid været danske Husmænd for revolutionær. Der var
langt mere af Idyllen i Skjoldborgs Agitation; men man
er jo, saadan som man er:
En er, som en er,
som en bløw af Worherr,
og mukk imud ham er der ingen der tær.

Som sagt, Lurtonerne i Foredragene fra 1912 klang
stærkt igen i „Arbejdets Glæde“ fra 1914.
I denne Bog vil man finde det meste af mit Hjærte.
Det er gennemgaaende en idyllisk Bog, skrevet for at
kaste Glans over Bondens Gerning — vel at mærke: over
den Bonde, som jeg elsker, den Bonde, som ikke er lænket
af Dogme og Traditioner, altsaa næppe den Bonde, der
nu fører Ordet, men ham, som jeg haaber paa vil komme,
naar han faar alt det uægte Flitter pillet af sig.
Den Bog blev øjeblikkelig forkætret af Højskolen, hvad
jeg jo ikke selv var uden Skyld i; thi jeg havde ikke lagt
Fingrene imellem, da jeg tegnede den Højskole. — I nogle
Maader gjorde jeg den maaske Uret, da der sikkert var
en himmelvid Forskel paa det gamle Askov, som jeg
havde besøgt som Elev i 1887, og den Højskole, der repræ
senteredes f. Eks. af Thomas Bredsdorff. Jeg gjorde ikke
den gamle Højskole Uret; den var saadan som jeg har
skildret den i min Roman. Men der var vokset en ny Høj
skoleslægt op, der tit førte en haard Kamp for Eksisten-
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sen, da Bonden i Mellemtiden var bleven reaktionær og
hyppig stærkt materialistisk.
Men Højskolen skulde maaske have været stor nok til
at se, at der var andet i min Roman end et Angreb paa
den. Bogens lyse og frejdige Livsoptimisme burde have
sagt Højskolen, at her var Kød af dens Kød og Blod af
dens Blod. Det har de jo paa en Vis ogsaa siden indrøm
met ved i saa rigelig en Grad at tilegne sig min Sang
digtning.
Om denne sidste sagde Thomas Bredsdorff til mig, den
sidste Gang vi talte sammen: „Hvor maa det være velsig
net at vide, at man er den danske Sanger, der har skrevet
omtrent al den Sang, som et helt Slægtled synger !“ Jeg
var ham saa taknemmelig for disse smukke og varme Ord;
men han er jo ogsaa deres første Mand; ingen af de andre
har haft hans Vingefang.
Men Bogen „Arbejdets Glæde“ kunde end ikke han til
give mig. Han har i „Højskolebladet“ anmeldt den
med mange strenge og revsende Ord.
Jeg tænker dog, som Helhed er det den af mine
Romaner, som er bedst kendt; og mange varme Ord er der
bleven sagt mig for denne Bog og dens menneskelige
Optimisme.

Den næste Roman, jeg skrev, var „Hvor der er gjærende
Kræfter“, der bør betragtes som en Pendant til „Vredens
Børn“. Jeg havde med nogen Vrede lagt Mærke til, at
Tyendebevægelsen var gaaet rent i Staa. Jeg søgte om
Grunden dertil, og Svaret foreligger i denne Bog.
Der er i dette Værk et stort Udfald mod Landsbykroen,
der suger saa megen ubefæstet Ungdom ind i sin slimede
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Favn. Dette Afsnit af Bogen bragte Afholdsmændene paa
den Tanke, at jeg var bleven deres Mand.
Jeg har altid haft stærke Sympatier for Afholdsbevægelsen; jeg har ingen Grund til andet. Jeg har levet min
Barndom i et Hjem, hvis Fred og Harmoni stadig truedes
indtil Rædsel af en uhelbredelig Dranker, nemlig min
Bedstefader. Jeg har op igennem Livet set de skønneste
Ungdomskræfter forsvinde i den Sump — for bare at
sende et Par Bobler til Vejrs. Jeg har set den vældige For
vandling, der gennem Afhold og Maadehold er foregaaet
med hele vor Bondestand, saadan at de, i Kraft af deres
Afholdenhed fra Brændevin, er bleven de stærkeste i Lan
det, det førende Parti gennem mange Aar. Jeg har ingen
Grund til at stille mig afvisende over for Afholdssagen;
men jeg frygter Dogmet, ogsaa Afholdsdogmet, og jeg har
ikke villet lade mig indrullere i deres Rækker. Maaske er
det egoisisk af mig, men jeg er nu en Gang skabt som fri
Fole uden Sele, og det vil jeg forblive.
Men Hovedstaden kunde ingen Skade have haft af, om
f. Eks. den vældige Arbejderhær havde en kraftig Afhol
denhedstendens. Hvad har ikke alene Loven om den dyre
Brændevin gjort til at tage en gruelig Fare bort fra Tusinde
og atter Tusinde Smaahjem, der før laa under for Druk
kenskabens Forbandelse? Et er, hvad den intelligente
Mand mener at kunne tillade sig med Hensyn til Spiritus
nydelse — han klarer sig nok i Land. Men den fattige, han
bør tage sig i Vare; thi hvor sørgmodigt det end er: hver
ken Bonden eller Arbejderen forstaar den Kunst at nippedrikke; de vælter hele Ølfadet over Hovedet og tømmer
det til sidste Draabe. Det har jeg set mellem Bønderne;
det er næppe anderledes blandt Arbejderne. Enten—eller:
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enten komplet Afhold som nu over for Brændevin, eller
de drikker sig selv til Doms, som det hedder. — Landet
er nu renset for Brændevin; bajersk 01 har aldrig smagt
vor Bonde. Gud give det samme kunde siges om vor By
arbejder!

Endnu en Roman skrev jeg i disse Krigens tunge Aar,
det var „Jens Langkniv“.
Jeg mindes endnu med Gru den forfærdelige Stemning,
der laa over mit Sind i disse Aaringer, da alle ens Aviser
daglig serverede denne frygtelige Blodsuppe, Rædsel
hobet paa Rædsel; al Menneskelighed syntes at være flyg
tet ud af Verden, al Barmhjærtighed havde man slængt
Skedevand i Ansigtet.
Jeg boede jo saa ensomt derude ved den blaa Fjord,
der til Tider kunde blive saa uendelig trist — ligesom
fyldes af Gru og Mørke. Jeg kunde næsten aldrig frigøre
mig for den Tanke, at paa et eller andet Tidspunkt vilde
en tysk Hærafdeling vælte sig ind over Jylland; hvad
skulde dog hindre den i at gøre det? Vi laa jo der med
vort fyldte Spisekammer, og de sultede som Ravne. Og
bare denne tynde, tynde Væg imellem os!
Det kan blive noget af en fiks Idé — men jeg gik sjæl
den i min Seng nogen Nat, uden at jeg tænkte: „I Morgen
har Tyskerne gennembrudt vor Grænse.“ — Historien
siden har jo ogsaa vist, at der var Øjeblikke, hvor vi kun
var en Haandsbred fra Afgrunden.
Jeg kunde ikke rigtig faa Gang i noget Arbejde; den
Uro blev ved at koge i mit Blod. Men saa fandt jeg paa
at finde frem til et Emne, som jeg havde tumlet med i
mange Aar. Jeg havde hobet Stof op fra vore Arkiver, jeg
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gennemgik endnu en Gang dette mægtige Stof. Jeg havde
jo let ved at sætte mig ind i de Stemninger, der maatte
have været de herskende, da Brandenburgerne i 1627 var
al Jylland mægtig; for det var jo de samme, der beher
skede mit eget Sind i denne Stund. Jeg kendte alle Enkelt
heder ved denne Landsbesættelse, og jeg kunde yderligere
uddybe dem ved omhyggelig at læse om, hvad Tyskerne
foretog sig i de samme Dage i Belgien. Som Tyskerne
opførte sig i Belgien, vilde de sikkert have opført sig i
Jylland, hvis de var kommet herind omkring 1916; og
Som Tyskerne opførte sig i Belgien i Aaret 1916, har
Brandenburgerne efter mine Arkivstudier at dømme, op
ført sig i Jylland i 1627. Der er intet Nyt i Krigen; dens
Grusomhed, dens grænseløse Umenneskelighed er ens alle
Dage.
Ud af disse angstfulde Stemninger formede jeg min
Roman; og efterhaanden som jeg skrev, glemte jeg min
personlige Angst for Nuet over den kunstneriske Indleven
i disse fjerne Tider.
Derfor tror jeg, at „Jens Langkniv“ er bleven en god
og sand Bog, med den ægte Krigsstemning over sig. Jeg
har gennem denne Bog villet skænke min Hjemegn en
Roman, hvis historiske Perspektiver skulde give dem
Respekt for Fædrenes Lidelser, dem de uden egen For
tjeneste var sluppen fri for, skønt der bare var en tynd
Væg mellem os og en Verden i Brand.
Der er ikke meget i denne Bog, som jeg ikke kan histo
risk kapitelfæste. Jeg har været en 30 Aar om at finde
Stoffet, indtil jeg har kunnet give det denne Afrunding.
Bogen blev mig dog noget af en Skuffelse. Den blev
langt fra solgt i den Udstrækning, som det var ventet; den
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kan vist faas i første Udgave endnu (1927). Folk har
faaet nok af Krigsromaner gennem deres Avisers Blod
spalter; min Roman blev liggende uænset.
Engang kom et Par Filmsfolk op til mig for at for
handle med mig om at sætte den i Film. Vi udkastede nogle
mægtige Planer, som de skulde være et helt Aar om at
realisere paa Alheden og langs Karup Aa. Men det var
paa et Tidspunkt, da Gullasch-Millionærerne var ved at
fordufte. „Jens Langkniv“ blev ikke filmatiseret dengang;
derimod ligger jeg med en halvfærdig Folkekomedie, der
er skaaret til over Romanen, til Dels efter Sven Langes
Anvisning. Hvornaar jeg faar den færdig, maa Guderne
vide; men at der ligger et godt Folkekomediestof i min
stærkt bevægede Roman, har baade jeg selv og flere andre
været klar over.
Endnu en Roman skylder jeg at gøre Rede for, nemlig
„Pigen fra Limfjorden“ (1921).
For en Gangs Skyld kom den paa et andet Forlag end
Gyldendals. En ung Boghandler, Palmer, havde startet
noget, han kaldte „Danske Forfatteres Forlag“ og havde
udgivet 2—3 Bind, før han ogsaa kom til mig.
Han var meget flot med Honorartilbud. Om jeg mindes
ret, skulde jeg have 7000 Kroner for en forholdsvis lille
Bog. Det er eneste Gang, jeg har ladet mig bestemme af
Forretningshensyn, naar jeg skulde skrive en Bog. — Det
var dog ikke bare hans Honorar, der fristede mig, men
nok saa meget hans Løfte om, at Bogen skulde blive saa"
billig, 2 Kr. 50 Øre. Der havde i flere Aar været en Strid
mellem mig og mit Forlag om, hvor meget en Bog maatte
koste. Jeg vilde ud til det brede Publikum med den billige
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Bog; men Tiderne blev under Krigen mere og mere
"desperate. Papiret steg, Sætterlønnen steg — hvor skulde
saa en Bog kunne sælges billigt? Alligevel var mine Roma
ner holdt inden for en rimelig Grænse — til Dels vel af
den Grund, at mine Honorarkrav var smaa. Nu kom denne
vildfremmede Mand og vilde ligefrem trykke mig 7000
Kroner i Haanden, tilmed paa et Tidspunkt, da Gyldendal
havde udsendt mine samlede Værker, tilligemed en Række
Særbind, saa de ikke kunde forsvare at byde deres Publi
kum mere af mig nævnte Aar. Saa gav jeg den fremmede
Haandslag og skrev Romanen „Pigen fra Limfjorden“.
Jeg havde nu levet saa længe ved dette blaa Vand, at
jeg syntes, jeg maatte kende det i alle dets Afskygninger.
Jeg var kommet til at holde meget af det, jeg havde byg
get mit Hjem paa dets Bredder. Limfjorden var tilmed
ikke rigtig optaget i den danske Litteratur. Desuden havde
jeg jo, gennem mit Hovedstadsophold og paa anden Maade,
lært at kende en Kvindetype, der var lidt mere indviklet,
betydelig mere facetteret i sit Følelsesliv end de Bønder
piger og Husmandskoner, som hidtil havde været mine
Heltinder. Med andre Ord: jeg havde Lyst til at prøve
paa at tegne Kulturkvinden, saadan som hun i Ny og Næ
havde vist sig for mine Øjne og røbet mig sit Væsens
Men det blev taget mig meget unaadigt op, især af den
kritiske Rodhugger Hans Brix, som jeg i disse Aar laa i
et stændigt Spektakel med og altid kunde være sikker paa
at have paa Nakken.
Vore Stridigheder stammer fra nogle Angreb paa hans
Blicherstudie, som jeg lod fremkomme i et Interview i et
Aalborgblad. Det resulterede inden længe i en drabelig
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Nedsabling af min Roman „Hvor der er gjærende Kræf
ter“. Jeg svarede med et bidsk Digt, betitlet „Til Dr.
Bourgeoisiæ Hans Brix“. Saa laa han stille og lurede, ind
til han murrede et vældigt Muldvarpeskud op omkring min
Limfjordspige, der efter hans Kritik var et rent Paradigma
paa en slet Roman.
Man kender den Stemning fra Landsbyen, at en stor
Hund gaar uden for Porten og gøer af alle Kræfter; kort
efter bjæffer alle Landsbyens Hunde — de mindste allerivrigst. Saadan gik det her. Alle var enige om, med en
enkelt Undtagelse, at jeg havde skrevet en grumme daarlig Bog; ja, enkelte skruede sig endog op til at sige, at
den Bog kunde Jeppe Aakjær ikke være bekendt. — Naa,
det maa en Forfatter jo tage med. Jeg har jo altid det at
bebrejde mig, at Bogen ikke helt var udsprungen indefra,
at det var lidt af en Forretning, — og det maa Litte
raturen, efter danske Begreber, ikke være. I Udlandet maa
en Romanforfatter blive Millionær mange Gange; det
vækker ingen Misundelse, langt mindre Bebrejdelse mod
hans Talent. I Danmark skal han helst færdes paa Randen
af Alderdomsunderstøttelse — en Forfatter, der tjener
Penge — fy!

Endnu skylder jeg at gøre Rede for mit sidste Værk:
„Hejmdals Vandringer“. Dette Motiv har ligget i mit Sind
i mange Aar, men mit evige Maveonde m. m. vilde ikke
tillade mig at føre den højtsvungne Verseform igennem.
Jeg var tidlig gaaet i Staa efter en vellykket Begyndelse
og mistvivlede egentlig om, at jeg nogen Sinde mere fik
Vingefang nok til den høje Flugt, som jeg havde foresat
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mig. Men saa fik jeg mit Stykke „Livet paa Hegnsgaard“
spillet paa Folketeatret. Det københavnske Publikum var
god imod mig, mit Stykke fik en god Modtagelse, hvad der
fyldte mit Sind med en egen højstemt Arbejdsglæde. Jeg
drog hjem, saa snart jeg kunde, og laaste min Dør for alle
næsvise Forstyrrelser. I Løbet af faa Dage havde jeg det
store Digt færdigt.
Sjældent har jeg følt en saadan Henrykkelse ved et
Værks Fuldendelse. Jeg fik vel ikke megen synlig Ros
for mit Værk; det var ligesom for højspændt i Stilen til,
at det kunde blive hver Mands Eje. Men da jeg et halvt
Aar efter som Delegeret deltog i de danske Forfatteres
Kongres i Stockholm, havde jeg den Glæde, at Professor
Vilhelm Andersen under en af de store Banketter, der
ledsagede vore Sammenkomster, holdt en Tale til den store
udsøgte Forsamling, der saa at sige udelukkende drejede
sig om mit Digt og med Finhed og Varme pegede paa dets
poetiske Fortrin.
Ellers gjorde Anmelderne Ophævelse, ikke over Bogen
selv, men over dens Omslag, en koloreret Tegning af
Kristian Kongstad, som jeg egentlig fandt var god, men
som ikke fandt Naade for d’Herrers Øjne.

VIII
Komponister.
Jeg vil dog ogsaa her bemærke lidt om mine Kom
ponister, da de ikke har nogen uvæsentlig Del i den Lykke,
som mine Sange har gjort.
Naar jeg er bleven saa kendt ud over Landet, skyldes
det dels disse Sange og dels mine mange Foredrag og
Oplæsningsturneer, der har ført mig ud til alle Landets
Kroge, saa der vist kun er en eneste By, hvori jeg ikke
har læst op, Præstø. Hvorfor jeg ikke har været der, det
kan jeg ikke sige. Men jeg har jo ogsaa været i et Utal
af vore landlige Forsamlingshuse, især da jeg var yngre,
saa jeg er blevet kendt med alle Slags Mennesker vidt og
bredt.
Det er somme Tider generende at være saa kendt, at
man kan tiltale mig med mit Navn paa de mest afsides
liggende Dele af Landet. Ja, jeg kan næppe gaa ned i en
Kælder i Hovedstaden for at købe et Par Morgensko, uden
at den Handlende begynder at tale om Jenle, eller hvad
Grunden er til mit Besøg i Hovedstaden.
Et komisk Eksempel paa denne min Popularitet vil jeg
fortælle. Det hændte for et Aarstid siden, da min Hustru
og jeg befandt os paa Nyborgfærgen paa Vejen hjem fra
København. Min Kone havde sat sig ind under et Sol-

Alfred Tofft.

Axel Agerbye.

Carl Nielsen.

Saxtorph Mikkelsen.

Fru Oda Nielsen foredrager Aakjærs Sange i den jydske
Vesteregns Kostume.
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sejl, hvor der sad et Par Ægtefolk i Forvejen. Jeg gik ude
paa Dækket, da Manden vender sig imod sin Kone og
siger: „Der gaar Jeppe Aakjær.“ Konen stirrer ud paa
Fænomenet, der nu begynder at nærme sig Pladsen; saa
vender hun sig fortrolig til min Kone og siger: „Det er
Jeppe Aakjær!“ Da min Kone saa, at jeg var paa Vej hen
til hende, svarede hun lunt tilbage: „Ja, det er for Resten
min Mand.“ „Aa, det er jo forfærdeligt,“ siger Konen,
hvad min Kone slet ikke syntes, det var.
En anden Anekdote maa jeg ogsaa fortælle. Skjoldborg
og jeg er saa ofte bleven forvekslet, mest for øvrigt for
vore Bøger, men hyppig dog ogsaa for vore Personer.
Skjoldborg sidder en Dag i en 3. Klasses Kupé over for
en Bondemand, der siger: „Med Forlov og spørge, er det
ikke Jeppe Aakjær?“ „Nej, jeg er Johan Skjoldborg.“
„Naa, saa er det Dem, der var skrevet „Vredens Børn“?“
Skjoldborg: „Nej, det er Jeppe Aakjær.“ Bonden: „Jeppe
Aakjær, det er jo ham, der skal være saa fordrukken?“
Skjoldborg: „Næ, det er mig.“ —
Naa, men det var mine Komponister, jeg vilde sige et
Par Ord om. — Første Gang jeg blev sat i Musik var
1885 ude paa Blaagaard Seminarium. Her var der blandt
Kammeraterne en musikbegavet Lollik, der bar det lovende
Navn Lærkesen. Han satte Musik til det, jeg kalder mit
første Digt, og som staar foran i Tobindsudgaven af mine
Vers. Jeg syntes, det lød farlig kønt. Lærkesen slog siden
sine Triller paa Bornholm; jeg ved ikke, om han har præ
steret noget paa Musikkens Bane, siden han lagde den
spinkle Glorie om min falmede Hat.
Det næste, der blev sat i Musik af mig var formodentlig
Efterladte Erindringer
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min Studentersang „Om Kvisten der blæser en strygende
Vind“, den fik en Melodi af Alfred Toft. Paa denne
Melodi blev den brugt som Slagsang ved Studentersamfundsmødeme lige op til vore Dage.
Alfred Toft satte en halv Snes Aar senere en hel Række
af mine muntre Viser i Musik. Der er dog vist bare en
eneste af disse Melodier, der rigtig har slaaet an, nemlig
Visen om Ole der sad paa en Knold og sang, som nu
kan høres i hveranden Landsbyskole.
Den Sang, der fik den største Udbredelse af alle mine,
var sikkert „Jens Vejmand“, sat i Musik af Carl Nielsen.
Jeg tror, det var 1909, at Carl Nielsen gjorde dette Fund.
Han gav sin Melodi til Vilhelm Herold, der endnu var ved
Stemme dengang. Denne fejrede Sanger syntes straks saa
godt om Sang og Melodi, at han brugte den ved en af sine
store Sangaftener i Koncertpalæet, hvor den altsaa blev
sunget første Gang. Den gjorde stor Lykke og maatte gives
da capo. Siden sang Herold den altid paa sine Turneer,
bl. a. gennem hele Sønderjylland, hvorfra han sendte mig
en smuk Hilsen med Tak for Sangen.
Vi kendte dengang ikke hinanden personlig, men Dr.
Fru Lis Jacobsen inviterede os sammen en Aftenstund. Da
havde Herold allerede mistet sin pragtfulde Stemme. Vi
var nær ved at græde i hinandens Arme, jeg ved Tanken
om, at jeg aldrig skulde høre denne bedaarende Røst mere.
Han var artig nok til at bemærke, at han vilde have baaret
min Sang over al Danmark, om det var faldet i hans Lod
at kende den noget før. Nu følte han sig afmægtig; han
optraadte aldrig mere. Men „Jens Vejmand“ har altsaa
draget Nytte af denne Nattergal, før den var bleven stum.
Gud ved, om den danske Sang nogen Sinde har lydt med
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saa skøn en Røst, saa blød, saa sødmefyldt som Duft af
Kløver en Pinsedag.
Og Herold sang jo saa geme den danske Lyrik, baade
den verdslige og den paa Salmens Tone. Hvor han kom i
Landets Teater- eller Kirkesale, blev der Fest og ligesom
højere Himmel under Hjerneskallen. Sørgeligt er det, at
ikke flere af vore gode Sangere lader sig lokke ud paa
hans Spor. Eller fattes de kanske hans Tone, der synger
sig selv ind i Hjærterne?
Nu er det kun det tyndeste Dilettanteri, en Saxtorph
Mikkelsen, der trækker Landet rundt med ens Sange, som
han træder flade med sine selvglade, banale Melodier. Han
er efterhaanden bleven mig en vidrig Person.
Jeg er vel ikke helt uden Skyld i det Omfang hans Præ
stationer har faaet. Han var jo ogsaa en af dem, der først
fandt hen til mine Tekster. Han var herinde i København
som Fotograf (han er en Apotekersøn fra Odense) og
brændte af Ærgerrighed efter at udmærke sig. Han havde
sat en Haandfuld Melodier til mine Tekster, ikke alle helt
uefne, et Par endda ret gode, og han fik kendte Navne til
at tage dem med ud i Landet. Saaledes sang Oda Nielsen
et Par af dem paa Vestkysten, hvor den hyggelige Dame
med den sikre Optræden foredrog dem i Kostume med
Vesteregnens høje Kvindehat paa Hovedet, en Genstand,
der nu kun ses paa Museer. Ogsaa Johannes F<f>nss gjorde
Propaganda for ham ved talrige Steder at synge hans:
„Klokken“ med min Tekst.
Da jeg saa i 1909 havde planlagt en Turné gennem Jyl
land, tog jeg Saxtorph Mikkelsen med mig; jeg tror, det
var Henrik Malberg, der havde ført os sammen. Han havde
dengang en smuk og beskeden Fremtræden, ogsaa en Del
11*
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Sangstemme, jeg tror mere, end han nogen Sinde siden
har haft; og han kunde akkompagnere sig selv paa Luth,
hvad der var en overordentlig Fordel. Jeg havde nemlig
altid ønsket mig at kunne gaa ud sammen med en Sanger,
da saa mange af mine lyriske Ting egnede sig mere for
Sang end for Oplæsning. Og saa gav det Variation. Vi
delte Aftenen i fire Afsnit, hvor vi skiftedes til at op
træde.
Dette var min første længere saakaldte Aakjær-Turné,
hvor der kun blev foredraget af mine Ting. Det slog an.
Pressen fandt, at der var Stil og Helhed over det, og det
blev gentaget et Par Aar, sidste Gang dog vist paa Saxtorph
Mikkelsens Risiko. Jeg har aldrig selv været stærk i disse
Arrangementer. Den forretningsmæssige Side af Sagen
trættede mig. Hidtil havde jeg kun kommet, naar der var
Bud efter mig; nu var det jo paa en Maade os, der sendte
Bud, hvad der smagte mig lidt bedsk af Forretning.
Saxtorph Mikkelsen var en drabelig Forretningsmand;
for ham var det en ren Svir at lægge saadan en Turné. Vi
tjente gode Penge, hvad vi jo nok skulde have Lov til; men
hans Reklame faldt mig dog hyppig for Brystet. Jeg gik
ikke med ham mere.
Tilmed var hans Forfængelighed stærkt i Tiltagende;
han sang som oftest kun egne Melodier, og han skrev efterhaanden et Mylder, saa jeg knap kunde udarbejde en
Tekst, før han havde sat sig paa den. Inden længe kom
han i Spektakel med alle virkelig musikkyndige, der
frakendte ham ethvert Talent.
Det var Charles Kjerulfs Stilling til ham og er efterhaanden bleven den samlede Musikverdens. Jeg, der ikke
har nogen Musikforstand, men i al Almindelighed vælger
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Melodier efter Øret, maa dog gøre mig til Talsmand for
den Overbevisning, at Saxtorph Mikkelsen virkelig har
skabt en halv Snes Melodier, som jeg finder gode, om end
langt fra geniale. Blandt dem er netop den førnævnte
„Klokken“, „Den jydske Lyng“, og „Der gaar en Aa i min
Faders Eng“. Den kunde jeg knap nok tænke mig nogen
anden Melodi til end Saxtorph Mikkelsens.
Men Mandens spinkle Talent kunde ikke svare til den
Storproduktion, som han bød det. En Digter, der har været
flere Døgn om at skrive en Sang, han bliver mistænksom
over for den Komponist, der sidder en Aftenstund og
jasker 5—6 Melodier ned paa Papiret. Sligt præsterer kun
den fødte Dilettant; og født Dilettant er denne Mand, men
han vil behandles som Geni — deraf hans uendelige Sam
menstød med alt, hvad der hedder Sang- og Musikkritik.
Han er efterhaanden kommen til at repræsentere mine
besværligste Beundrere, og jeg ser hellere hans Hæl end
hans Taa, hvad enten han saa synger mig eller lirer mig,
eller hvad der ogsaa falder ham ind — danser mig.
Efter „Jens Vejmand“ er „Havren“ nok den af mine
Sange, der er gaaet videst om. Den kendteste Melodi er
jo af Axel Agerbye, der for øvrigt ogsaa har sat Musik til
saa mange andre af mine Tekster.
Han er for øvrigt omtrent fra samme Egn som jeg, Søn
af den herlige gamle Fortæller Kristen Agerby, der be
gyndte som Pjaltekræmmer og boede i en Hedebakke som
et andet Markens Dyr. Men ved en ubegribelig Karriere
kom denne Mand til Landsarkivet i Viborg, hvor han blev
Arkivbud og fik en ganske god Stilling. Den sidste Tid af
hans Liv var han en fanatisk Afholdsmand, efter at han
som Hulebeboer havde været en uhjælpelig Drukkenbolt.
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Denne Kristen Agerby var en af de bedste jydske For
tællere, jeg har truffet. Det var beklageligt, at jeg først
imod Slutningen af hans Liv ved et rent Tilfælde opda
gede, hvilke Skatte af Sagn og Fortællinger, han laa inde
med. Han gav mig Motiver til min lille Fortælling „Hel
lig Krig“ (Bonden der kommer til at synge i Kirken i
Degnens Sted). Han fortalte selv spøgende, at egentlig
skulde han have været Præst „men mi Tong’ var for kort,
a ku’ ett mess.“
Paa Grund af sit uregelmæssige Liv i sine unge Dage,
havde han faaet et sløjt Hjærte og døde omkring de 60
til stor Sorg for mig, der havde ventet mig saa meget af
hans Fortællekunst.
Hans Søn, Axel Agerbye, der var blind fra sit Ilte Aar
røbede stor Musikbegavelse og satte altsaa i 1916 Melodi
til min „Havren“, som jeg havde skrevet i Maj samme
Foraar, mens mine Karle gik og lagde Sæden, og Hestene
nikkede inde i den opvarmede Jords tætte Dampe, og Vi
ben slog sine arrige Kolbøtter over de harvede Pløjemar
ker. Da man samme Høst begyndte at skære Havren, ind
sendte jeg mit Digt til „Politiken“; det vakte ikke saa
lidt Opmærksomhed. Saaledes skrev Professor Vilhelm
Andersen til mig umiddelbart efter at have læst mit Digt:
„Det er sjældent, man ser det fuldkomne, for en Gangs
Skyld har jeg truffet det her i Deres Digt.“
Fra Cavling modtog jeg 50 Kroner; jeg skrev et Par
surmulende Ord og mente, at Digtet vilde kunne fortjene
højere Honorar. Cavling svarede diplomatisk: „Et godt
Digt kan overhovedet ikke betales,“ og sendte mig saa
yderligere 25 Kroner. Guld har jeg ikke spundet ved min
Lyrik. „Jens Vejmand“, der offentliggjordes i „Politiken“
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1905 i en enspaltet Petit, indbragte mig 25 Kroner. Saaledes havde disse to Digte tilsammen givet mig 100 Kro
ner, jeg er vis paa, at Vilhelm Hansens Forlagsprotokoller
vilde udvise, at Firmaet alene paa de to Sange har tjent
en Formue.
Fra Vilhelm Hansen mindes jeg overhovedet ikke at
have modtaget 2 Øre, han ligger dog sikkert med 2—300
af mine Sangtekster som Musikunderlag. Hvilket Plyn
drings-System, der i det hele sættes i Virksomhed mod en
nogenlunde populær dansk Forfatter, er knap til at be
skrive: Sangbøger, Læsebøger, Programmer, Musikhæfter
— alt mætter sig hos os, stikker aabenlyst Fingeren i vort
Flødekrus uden at sige os saa meget som Tak.
For en stiv Menneskealder tilbage kunde Teatrene jo
ogsaa hugge vore Stykker uden Vederlag. Det kan de dog
ikke mere. Dette Lov-Værn har afstedkommet, at et af
Kritikken ringeagtet Stykke som „Livet paa Hegnsgaard“
har indbragt sin Forfatter omkring 25 Tusind Kroner.
Som man ser, er der Værdier i vore Værker; hvorfor maa
da disse Værdier ikke komme Forfatteren til gode, men
kan nappes af enhver uvedkommende? Det var fra alle
disse 100 smaa Bække, at en Forfatter skulde have sine
Indtægter. Jeg kunde have været en velstaaende Mand,
naar jeg maatte have faaet Indtægten af det, der rettelig
er mit. Al anden Ejendom er jo dog beskyttet mod Ran,
kun ikke en dansk Lyrikers.
Med den nye Forfatterlov fra omkring 1915 har vi
faaet Ret til Godtgørelse fra Grammofonselskaber, der be
nytter vore Tekster. Ad den Vej er jeg, som har ca. 50 Pla
der paa Grammofon, bleven ca. 5000 Kroner rigere. Men
sæt at det store Musikforlag Vilh. Hansen, der trykker
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mine Tekster i store Oplag, paa samme Maade skulde af
finde sig med Forfatteren, mon han kunde være kommet
forbi Sagen under en 30 Tusind Kroner?
Eller tænk paa det Utal af Sangbøger; der udgives 2-3
hvert Aar. Og skønt man skulde tro, de aad hinanden op
i Konkurrencen, har de tværtimod sikkert store Overskud,
da de intet Honorar giver. Den egentlige saakaldte „Høj
skolesangbog“ (Bek og Laursen) er saavidt jeg husker,
naaet til 19de Oplag, og det Kæmpeoplag. Det er en stor
artet Forretning at udgive en Sangbog, da der intet Hono
rar gives. En eneste Mand, der udgiver den mindste Sang
bog i Landet: P. Jacobsen, Ry („Syng Dig glad“) er uop
fordret kommet til mig og har bedt om at maatte yde mig
et Honorar af 200 Kroner for hver ny Udgave. Det er
dog en retsindig Mand; hans Sangbog er nu kommet i
9 Oplag, det er 1800 Kroner. Men han bruger af mine
Sange ikke nær saa mange som de rigtige store Sangbøger,
der intet Honorar tilbyder.
Det grelleste Eksempel er dog leveret af merbemeldte
Saxtorph Mikkelsen. Han har i de sidste Aaringer faret
over Landet med det, han hyklerisk kalder gratis Koncer
ter. Ogsaa fra den ene Ende af København til den anden
paa alle Byens aabne Pladser, paa Voldene, paa Fælle
derne samler han efter Fyraften Tusinder af forbi
passerende. Han tager ingen Entré, for saa vidt er hans
Optræden ædelmodig; men under Koncerten lader han sin
Hustru og en Række af sine Hjælpere gaa rundt mellem
Publikum og sælge Programmer — altsaa Systemet fra
Dyrehavsbakken. I et af disse Programmer, der ligger her
paa mit Bord, er der 44 af mine Sange. For det tager
han 50 Øre. Det maa vist være det, man kalder „at køre
i Skoven for mine Penge.“
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Mit Forlag har engang faaet ham dømt ved Hof- og
Stadsretten til at bøde 800 Kroner for denne Trafik. Men
vi lod ham dengang slippe for Inkassation i Haab om
bedre Levned. Nu da han sender mig vrede og nærgaaende
Breve, fordi jeg har ladet ogsaa andre sætte Musik til
mine Tekster, har jeg næsten fortrudt min Blødhjærtethed. Men Resultatet af den lange Snak er, at andre ren
der med min Kage, mens jeg selv afspises med Luftsteg.
Naar vi skriver et Digt, saa tænker vi kun paa at faa
det formet saa skønt og harmonisk, som det er os muligt.
Honoraret er da intet Øjeblik i vore Tanker; men er Dig
tet endelig færdigt og har ved Siden af dets Kunstværdi
ogsaa en Pengeværdi, saa gad jeg vide, hvem der er nær
mere til denne sidste Værdi end det Menneske, der har
skabt Sangen og dermed Værdien.
Kunde disse simple Leveregler gaa ind i den almene
Bevidsthed og ogsaa finde Raaderum hos vore Lovgivere,
da maa de for mig gerne stryge Statsunderstøttelsen, og
hvad dermed hænger sammen; thi da er enhver anstændig
Forfatter i Stand til at ernære sig selv uden offentlig
Skænk og Gave.
------- Men det blev en lang Snak, der førte mig bort
fra mine Komponister. For atter at komme tilbage til dem,
saa tror jeg jo nok, at den, der har glædet mit Hjærte mest
og skabt de populæreste Melodier til mine Tekster, er
Carl Nielsen.
Det er næppe helt tilfældigt. Vi er begge i vor Oprin
delse Bønderbørn, han Fynbo, jeg Jyde; men den samme
Himmel, den samme Sol og Maane har hvælvet sig over
os begge. Landlivet, Naturlivet i alle dets Stemninger og
Nuancer har vi begge inddrukket sammen med Moder-
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mælken. Han har engang skrevet til mig: „Jeg vilde ønske,
jeg kunde sætte Melodier til alt det, De har skrevet. Jeg
føler mig aldrig saa lykkelig, i saa naturligt et Forhold
til mit inderste Væsen, som naar jeg forsøger at sætte
Musik til Deres Sange.“
Der er jo allerede en hel Række af hans Melodier, der
er blevet Folkets Eje og synges alle Vegne. Ikke blot
„Jens Vejmand“, men „Jeg bærer med Smil min Byrde“,
„Nu er Dagen fuld af Sang“, eller „Som dybest Brønd
gir altid klarest Vand“. Han er en henrivende Komponist
med det brede Vingefang og den sikre, instinktmæssige
Bevidsthed om, hvad den jævne Mand kan fastholde i
Sangen.
Alt for meget af det, der er skrevet til mine Tekster er
bleven til bare med Koncertsalen og den fejrede Solosan
ger for Øje; men alt, hvad der er af den Art, vil faa en
kort Levetid i Sangens Verden; for Koncertsalens Program
maa stadig fornyes, kun Folkesindet er trofast. Det er der
for ikke altid det store Musiknavn, der giver en Sang et
langt Liv. Charles Kjerulf har behandlet mange af mine
muntreste Sange, jeg tror med stor teknisk Dygtighed og
ofte med Skælmeri og Lune; men jeg er alligevel bange
for, at disse Melodier vil faa et kort Liv, kun faa af dem
kan synges i Kor.
Johannes Fønss har gjort megen Lykke med dem rundt
om i Landet, saadan som „Jens Kuk“, „Høstvisen“, „En
lystig Sang“ og endnu flere. Men de kan kun synges solo,
og det var egentlig ikke Meningen med ret meget af det, jeg
har skrevet. Jeg vil helst synges af en Række karske, run
gende Stemmer i en Højskolesal eller under den høje aabne
Sommerhimmel.
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Men Tidens Musik er vist ikke videre folkelig, man
kunde vel endogsaa være fristet til at sige; ikke videre
dansk. Jeg tænker ikke her paa det meste af det Blever,
der produceres af Saxtorph Mikkelsen, men tænker paa
vore større Musiknavne. Er der blandt dem egentlig andre,
der magter den folkelige Tone, end Carl Nielsen? Saa er
der en Række heldige Amatører, og dem er jeg slet ikke
ked af. Det er maaske Folk, der mest tilhører Højskolens
Kreds, først og fremmest Thorvald Aagaard, Thorvald
Madsen, Madsen Steensgaard og sikkert endnu flere, hvis
Melodier synges paa enhver Højskole og dermed i hver
anden Bondestue. Jeg maa heller ikke glemme et Navn
som Louis Mølholm; han har i hvert Fald med een Sang
„Gylden Sol“ sunget sig dybt ind i mit Hjærte.
Nutiden har jo ikke de mægtige Tonemestre, der klæ
bede Melodiens Vinger til Romantikkens Folkesang. Jeg
tænker her i første Linie paa Weyse, Rung, Hartmann,
Heise. Ved Siden af dette vældige Sangkor falder Nutids
sangen jo lidt spinkel ud; men enhver Tid maa brødføde
sig selv med Musik som med Sang, og det viser sig jo
ogsaa, at Tiden i nogen Maade hjælper sig.
Ellers skal ingen Mand forfængelig tale om Evigheden.
Hvor længe lever vi? En Menneskealder, naar vi er hel
dige; saa kræver Menneskene nye Fløjtetoner. Det er det
sørgmodige ved Digtningen, at den lever saa kort. Lærken
kan vort Folk lytte til Aarhundrede efter Aarhundrede
uden at kedes ved dens Sang, men selv de store Lyrikere
trætter i Længden. Enkelte lever et Hundrede Aar i San
gen, som Ingemann og Grundtvig, dog væsentlig fordi
deres Sang hyppig var svøbt omkring nogle religiøse
Dogmer.
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Hvor meget synges der nu af vor største lyriske Kraft
Øhlenschlåger? Mon synderlig mere end Nationalsangen
„Der er et yndigt Land66? Blicher, Hauch og Poul Martin
Møller (vore ejendommeligste Lyrikere) er aldrig rigtig
blevet sunget. Hvor ses ikke Sangens Forkrænkelighed paa
et lyrisk Geni som Bjørnstjerne Bjørnson. I min Barndom
var han den mest sungne i alle Ungdomslag. Vi troede
aldrig den Sang kunde dø. Død er den heller ikke endnu,
men døende. Man hører næsten aldrig Bjørnson sunget ude
i Folket mere. Paa Højskolerne maaske, mest dem der
endnu ledes af en eller anden gammel Graaskæg. Og der
er ikke noget at sige til det; hver Tid vil have sine egne
Sange. Det er med den aandelige Næring i nogen Grad som
med den fysiske: vi taaler ikke, at der paa vor Tallerken
lægges Æg, der er lagt for nogle Aar siden, eller Brød,
der er 14 Dage gammelt.

IX
Statsunderstøttelse. — Zahle. — Jenle.

Lad mig i Dag fortælle, hvordan jeg kom til min Stats
understøttelse.
Jeg mindes ikke hvad Aar det var, men Enevold Søren
sen var Kultusminister (1908?). Det er, med Undtagelse
af Zahle, den eneste Minister, jeg har søgt i hans Audiens
værelse. Han var en meget behagelig og høflig gammel
Herre, der gav sig god Tid til at tale om Tingene. I saa
Henseende dannede han en behagelig Modsætning baade
til Appel og J. C. Christensen.
Evald Tang Kristensen har fortalt mig om sin Mod
tagelse hos J. C., der oprørte den gamle Mindeforsker dybt.
Han stod med Uret i Haanden lige inden for Døren og
tillod knap den indtrædende at komme over Tærsklen, før
end han søgte at verfe ham ud. Evald Tang fortalte Sagen
saaledes: „Han var ligefrem uhøflig imod mig; han ikke
saa meget som bød mig en Stol — jeg var dog en gam
mel Mand. Han sagde om mit Arbejde for Folkeminderne:
Jeg bryder mig ikke det mindste om det!44
Anderledes med Enevold Sørensen. Han var en stilfær
dig gammel Herre med et langt, meget magert Ansigt. I
mange Aar havde han været Redaktør af „Kolding Folke
blad44. Han sagde mig en Del affable Ord om min Digt-
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ning; han vilde ikke modsætte sig, at jeg kom paa Finans
loven, men han raadede mig at gaa til de forskellige Par
tiers Formænd i Finansudvalget. Det yndede jeg nu ikke
saa meget; men det skulde til dengang. Jeg gjorde det
— den eneste Gang, jeg har rendt nogen paa Trapperne
for min egen Sags Skyld. Jeg talte baade med Neergaard
og K. M. Klausen; men den, der skulde slaa Hovedet paa
Sømmet, var Finansudvalgets Formand, den senere Land
brugsminister Anders Nielsen.
Det var en mærkelig politisk Fremtoning, som jeg havde
fulgt i Politik lige fra han som 27aarig ung Mand kom
ind i Løvelkredsen. Jeg husker ham fra 1890, naar han
under Forhandlingerne i Folketinget sad under Talersto
len i sit slubrende Jakkesæt, der saa ud til at være købt
hos Jens Kjeldsen, og stirrede op imod Bondeguden Chr.
Berg, som en Gamaliel der sad ved Paulus’ Fødder. I
mange Aar boede han tillige med andre Folketingsmænd i
Højskolehjemmet paa Nørrevold hos den bekendte Karen
Jensen, der som en god Husmoder sørgede for, at Anders
ikke drog af Sted til Folketinget, førend han havde faaet
ren Flip paa, eller et Humbug der ikke var alt for slidt
i Kanterne.
Da jeg engang var inde hos min Barber Bay i Viborg,
og vi kom til at tale om Anders Nielsen, der allerede den
gang var steget til Landbrugsminister, sagde Barberen:
„Ham har jeg tit set komme kørende som ungt Menneske
med to brogede Stude og holde herind i Købmandsgaarden
ved Siden af. Han og Konen sad gerne i Agestolen sam
men helt ude fra Tapdrup Hede. Somme Tider havde han
et Par Tønder Kartofler i Vognen, der skulde gøres i Penge
herinde i Byen.“ — Det er vel nu en Snes Aar siden.
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Det er dog en ganske flot Karriere: fra studekørende
Hedehusmand til Landbrugsminister! Man hører noget lig
nende fra Amerika i den gode, gamle demokratiske Tid,
da Abraham Lincoln stiger fra Skovarbejder til De For
enede Staters Præsident. Men ellers gad jeg vide, om der
er noget Land i Verden, hvor den demokratiske Udvikling
viser saa smuk en Stigningslinie.
Jeg husker den Dag i Folketinget, da jeg var ude for
at paavirke Gemytterne for min Muse, at jeg traf Anders
Nielsen efter en meget hed politisk Debat, hvor han var
bleven meget kraftig trængt af Modstanderne, saa han saa
ud som en Hane, der er kommet op af et Vandtrug. Han
inviterede mig ind paa sit separate Værelse; han var en
struttende, svær Landbotype, hvis sorte Diplomatsæt laa i
Folder om ham. De første trøstende Ord, han sagde til
mig, var disse: „Der skal ikke blive taget noget politisk
Hensyn“. Jeg var jo allerede dengang kendt som Social
demokrat fra forskellige Talerstole. — Han føjede til:
„Jeg har aldrig læst noget af Dem“ — næ, Anders Nielsen
havde vist ikke læst meget ud over Aviser og Rigsdags
tidende; derpaa tydede ogsaa mange Taler, hvis Sprog var
meget usoigneret, men fulde af Saglighed og af og til
mærkede af en vis jydsk Djærvhed, der lugtede af Muldet.
Jeg havde for øvrigt senere et Par smaa Sammenstød
med ham. I 1907 gik mit Stykke „Livet paa Hegnsgaard“
paa Aarhus Teater. En Skuespiller Lund, der spillede Styk
kets Forkarl, lignede Anders Nielsen. Det kunde jeg jo
ikke have nogen Skyld i, da jeg ikke havde sat Stykket i
Scene. Men en Dag, da vi begge var med Toget fra Aarhus
og sydpaa, raaber Anders Nielsen fra sin Kupé og siger:
„Er det sandt, at De har portrætteret mig paa Aarhus
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Teater?“ Jeg gik hen til hans Kupédør og sagde, som det
var, at jeg i hvert Fald ingen Indflydelse havde øvet paa
Skuespillerens Maske, og at det var i alle Henseender en
meget smuk Maske. Saa syntes han at blive beroliget.
Nu fløjtede Toget Afgang, og da han var alene i Kupeen,
gjorde jeg Mine til at stige ind for at komme med. „Ja,
dette her er for Resten en første Klasse,“ sagde han og
stillede sig bredt i Døren. — „Gudbevares!“ sagde jeg og
skyndte mig hen for at faa en Plads ved Siden af.------Da skønnede jeg jo nok, at der havde været demokratisk
Udvikling i Husmanden fra Tapdrup Hede, saa han var
bleven vidende om, at der var Forskel paa Kong Salomon
og Jørgen Hattemager.
Men rent Uvenner blev vi først i 1912, da jeg i en
Jenletale havde karakteriseret ham meget nærgaaende som
en Overløber-Husmand, der havde svigtet sine Standsfæller
for de gyldne Striber ned af Bukserne.
Især følte han sig fornærmet over en Sætning, der lød
saaledes: „Anders Nielsen er kørt ind i den danske Rigs
dag efter to brogede Stude“ — det var formodentlig en
Reminiscens efter min Samtale med Barberen.
Moderationen stod i lys Lue for disse impertinente Ud
talelsers Skyld. De vilde have arrangeret en Slags Tyre
fægtning imellem os, hvor jeg ved et offentligt Friluftsmøde skulde staa til Ansvar for mine Ord, der blev citeret
i mer end hundrede Aviser med adskillige Fyraab efter.
Jeg husker, at en Sallingskolelærer, en af Moderationens
Spidser, Mikkelsen fra Glyngøre, kom og fandt mig paa
Jenles Havremark, hvor jeg forkede Neg, og vilde paa
staaende Fod arrangere et stort politisk Rabaldermøde,
hvor Anders Nielsen skulde komme til Stede i egen høje
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Person. — Det havde jeg ikke det mindste imod, jeg
betingede mig kun, at ogsaa en eller anden socialdemokra
tisk Førstekraft, f. Eks. K. M. Klausen, skulde inviteres.
Hvorfor det hele ikke blev til noget, husker jeg ikke mere;
der er ingen Tvivl om, at en saadan Boksekamp vilde have
samlet Tilhørere i Tusindvis.
Kort efter døde Anders Nielsen i sin bedste Alder. Jeg
har i mange Aar haft i Tanker at skrive en Roman med
ham som Hovedfigur. Om jeg faar det udført, er en anden
Sag.
Der var noget stærkt og jordgroet over hele hans Skik
kelse, og han var en god Type paa det Sæt af Politikere,
der kom frem i det offentlige Liv efter Systemskiftet, og
løb fra alle deres Ungdomsidealer og forfaldt til Bigotteri
og den krasseste Materialisme. Anders Nielsen kunde
have trukket et stort Læs for sine nedkuede Standsfæller;
han foretrak at blive Minister og tage alt hvad dermed
vanker. — En begavet Mand var han under alle Omstæn
digheder; men hans Begavelse var kun begrænset til ren
politiske og taktiske Partikampe, som ingen Smaamand
er bleven federe af.
Der er ingen Tvivl om, at Karen Jensen tit har været
glad for sin Myndling; de jydske Husmænd havde der
imod ingen Grund til at glædes over, at de havde været
med til at løfte deres Plovkammerat saa højt til Vejrs. —
— Jeg fik min Statsunderstøttelse. Stor var den ikke;
jeg tror, den begyndte med 800 Kroner. Det var altsaa
den moderate Regering, d. v. s. mine politiske Modstan
dere, der skaffede mig den; de radikale har aldrig vist
Lyst til at gøre noget for mig, til Trods for at jeg i Ny
Efterladte Erindringer
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og Næ har skrevet Partiets Sange. Engang da min Stats
understøttelse skulde fikseres sammen med andre For
fatteres, lod jeg Tingene gaa deres egen Gang — jeg hav
de haft nok af det den ene Gang jeg sled Ministertrapper
i Sagens Anledning. Jeg beholdt ogsaa min Understøttelse,
men jeg fik den ikke sat i Vejret, skønt jeg nu var ved at
blive en gammel Dreng.
Det var under Zahles første Regering; Provst Nielsen
sad som Kultusminister. Ved en Fest — jeg har glemt,
hvor det var — blev jeg præsenteret for den Herre, der
dog paa det Tidspunkt var traadt ud af Regeringen. Han
gjorde et bureaukratisk og vigtigt Indtryk, og jeg indlod
mig ikke med ham, hvad han vistnok havde ventet; thi
pludselig siger han: „Jeg var da for Resten saa heldig
i min Regeringstid at faa Deres Statsunderstøttelse fæstnet
paa Finansloven/6 Jeg bukkede og sagde: „Det vidste jeg
ikke; men saa takker jeg Deres Excellence.66 — Men da
han ikke har gjort andet end fæstne, hvad det moderate
Parti forlængst havde indført paa Status, syntes jeg ikke,
der var nogen Grund til at gøre noget større Væsen af
hans Veldædighed imod mig.
Nogen Tid efter kom jeg for Skade at tilføje ham et
haardt Stød i nogle nærgaaende Vers, jeg havde skrevet i
Bogen om Bakkehuset. Han sad som Formand i Bestyrel
sen for den Aandssvageanstalt, der havde til Huse i Rahbeks og Kammas berømte Hjem. Han vilde have det hele
jævnet med Jorden og omkalfatret, saa der kunde blive
rigtig Plads til Idioterne. Men nu tog Forfatterforeningen
fat og udsendte som Protest den Bog, hvor ogsaa jeg gav
mit Bidrag. Provsten blev overstemt — til sin uhyre Vre
de —, og det smukke Bakkehus staar den Dag i Dag.
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Endnu maa jeg nævne mit Forhold til Zahle i den Tid,
han var Konseilpræsident.
Vi var kendt med hinanden lige fra Studentersamfundsaarene, og naar han saa mig i nogen Afstand, begyndte
den lille, trivelige Mand at løfte Stokken og Handskerne
som til en Omfavnelse paa aaben Gade.
Jeg indbildte mig, at jeg i nogen Grad var i Kridthuset
hos ham, og gik derfor dristig til ham den eneste Gang
jeg egentlig havde attraaet noget af ham.
Jeg havde omkring 1920 faaet den Idé — den være
nu viis eller gal —, at jeg vilde stille, hvad jeg kaldte
en jydsk „Bindstouw“, paa Benene her i Hovedstaden.
Jeg havde talt med flere Jyder om Sagen; de havde givet
Ideen deres Bifald, og efterhaanden som jeg tænkte mig
mere og mere ind i Sagen, ynglede Tanken i min Hjerne.
— Nu synes jeg jo nok, den var rent tosset, og jeg kan
ikke forstaa, at jeg havde kunnet faa den Nykke.
En Slags Varieté eller folkelig Tribune skulde det være,
hvor man kunde gaa hen og høre jydsk Sang og Musik.
Det udvidede sig til, at ogsaa andre Landes Bondekunst
i Ord og Tone kunde faa Plads paa nævnte Scene. Men
ikke nok dermed, det skulde tillige være et Slags jydsk
Hjem, et Hotel, en Restaurant, hvor man kunde gaa hen
og faa billig og velsmagende Bondemad, som vi var vant
til fra vor Mors Kødgryder.
Saa langt var jeg kommet i min Overvejelse, da Bla
dene begyndte at faa Færten af det. De gjorde et stort
Nummer ud af Sagen; — det var min gamle Kammerat
Dr. Emil Fog, der altid følte sig som Jyden blandt Køben
havnerne.
Det bedste ved det hele var og blev Navnet: „E Bind12*
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stouw“, der jo nok skulde øve sin Tiltrækning paa jydske Venner og Frænder. En Dag fik jeg saa Besøg af et
Par Herrer, der havde spidset Øre ved, hvad de havde
læst om min „ny Varieté66. Den ene kendte jeg i For
vejen; det var en Overkelner J. Thorgaard fra „Bernina“,
den anden blev præsenteret som Direktør Jørgensen, der
kom fra et Filmselskab og sagdes at have store Kapitaler
i Ryggen.
De udkastede flere Planer om Køb af Ejendomme og
Biografteater-Bevillinger og Fanden og hans Pumpestok.
De saa virkelig paa flere store Bygningskomplekser, som
de havde paa Haanden. Det sagdes, at Direktør Skaarup
var interesseret, Ole Olsen interesseret; de havde været
hos Overpræsident J. Jensen. En Dag var de i Færd med
at købe det gamle Kunstindustrimuseums Bygning; en an
den Dag gjaldt det en stor Plads paa det gamle Jernbane
terræn o. s. v., o. s. v.
Thorgaard spillede som en Fisk i Vandet! Bare jeg
vilde ansøge om en Bevilling hos Justitsminister Zahle
(at jeg fik den, ansaas for en Selvfølge), saa skulde nok
de ordne Resten.
Og jeg ansøgte Zahle om Oprettelsen af „E Bindstouw“
med diverse Bevillinger, og afventede saa Sagens Udfald;
men det trak længe ud. Ministeriet Zahle fik snart andet
at tænke paa.
Det var Genforeningsaaret 1920.
En Aften var jeg bedt til Middag hos Ove Rode, der
gav Jubilæumsmiddag for Bjfirn Bjfirnson, som havde øn
sket at se mig. Det var netop den Aften, da det store Slag
skulde staa ved Sydgrænsen. Selve Udenrigsminister Erik
Scavenius var til Stede, og for at gøre sine Gæster en
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Glæde havde Rode, der var Indenrigsminister, dirigeret
hele Bunken af Ritzaus Telegrammer ud til sin Privat
bolig. De blev nu læst op efter Middagen. Men da man
kommer et Stykke hen i Telegrammerne, siger Udenrigs
ministeren til Rode, som var Oplæser: „Ja, det kan De
godt springe over; det kender vi altsammen/6 Men det,
som den gode Udenrigsminister sprang over, var Dagen
efter nær ved at vælte hele Danmark: det var nemlig de
chauvinistiske Partiers Indførelse af den saakaldte tredie
Afstemningszone. Det fik vi ikke noget at vide om ved
Middagen; men næste Morgen, da stod alle Blade og hele
Byen i Kog for dette nye Element, der her var sat ind af
lumske Chauvinister og vel blev en Pind til Ministeriet
Zahles Ligkiste.
Dagen efter skulde jeg til Audiens hos Zahle. Jeg var
tilsagt til Kl. 10, men fik det Svar: „Zahle er hos Kongen,
Audiensen er udsat til Kl. 1.“ — Jeg kom igen Kl. 1.
Zahle saa temmelig forstyrret ud, da jeg kom ind. Ikke
nok med at han af Ministeriet havde faaet et Hjærtestød
ved den nye Zonepolitik; men der var ogsaa samme Dags
Morgen bleven varslet en og anden generende Strejke. Jeg
kunde nok se, at Zahle var ikke videre oplagt til at snakke
om min „Bindstouw66; han gav en Sludder for en Slad
der og stod og trippede paa de smaa Fødder som en ægge
syg Høne. Jeg vovede endnu en lille beskeden Forespørg
sel om den Skæbne, der kunde vente min Ansøgning; da
greb Zahle sig pludselig med begge Hænder til Hovedet
og skreg som ude af sig selv: „Jamen kære Aakjær, kan
De da ikke se, at det brænder om os som bare Helvede?66
— Jo, nu saa jeg det, — og saa fik ogsaa den Audiens en
Ende, og ikke nogen god Ende.------- En Dag modtog jeg
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et Papir fra en eller anden Politimand; det indeholdt et
blankt Afslag!
Da jeg havde kendt Zahle saa godt og ogsaa skrevet til
ham privat om Sagen, syntes jeg nu nok, at han kunde
have friet mig for denne Blamage og ogsaa privat meddelt
mig, at jeg ikke vilde kunne vente at faa min Ansøgning
bevilget. Det havde den gode Zahle nu ikke haft Lyst til,
— hvad jeg har haft lidt ondt ved at glemme ham, saa
meget mere som det ikke var første Gang, han havde op
ført sig lidt nonchalant imod mig.
Samme Aar som han blev Konseilspræsident, gav han
mig skriftlig Løfte om at komme og tale ved min Jenlefest. En otte Dage før Festen, da hele Omegnen var opagiteret med det for Øje, at Zahle skulde komme, sendte
han Afbud med den Motivering, at han rejste til Femern
paa Baderejse. Det maatte jeg lide meget for i de lokale
Aviser, der paastod, at jeg drev Svindel med Zahles Navn,
at han selvfølgelig aldrig havde lovet o. s. v., o. s. v.------Zahle og jeg har truffet hinanden adskillige Gange senere.
Ved et stort Husmandsstævne i Aarhus talte han mange
Ord til min Pris; men jeg har haft lidt svært ved siden
at tro paa ham.
------- Det er mine Resultater af Ministeraudienser. Det
vil næppe falde i min Lod at ansøge om flere, da jeg ikke
tror, jeg har de rette Gaver til at gøre mig gældende paa
disse Steder. — Nu kan jeg jo nok se, hvilken Knibe jeg
vilde være kommet i, hvis Zahle havde bevilget min An
søgning; men det var jo ikke af den Grund, den blev
mig nægtet.
Faa Aar efter kom de store Fallitter og Bankkrak
ker. Da sad Millionerne ikke længere saa løst, at man
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kunde pille dem ud som Tegnestifter. Hvad Figur vilde
jeg have gjort, hvis jeg var bleven impliceret, lidt eller
meget, i et stort Byggeforetagende, hvor et Par Gullasch
folk havde faaet Halerne i Klemme? Nej, jeg kan kun
takke min Skæbne for, at jeg sprang af, før Vognen væl
tede, eller rettere: slet ikke kom paa Vognen, der blev
holdende paa den tomme Plads til Eftertidens Bekvemme
lighed.
For en skikkelig lille jydsk Fornøjelsesanstalt, der ikke
slog for store Brød op, det tror jeg stadig vilde drage
Jyder til sig. Jeg tænkte den kun i Husmandsformat, da
Kapitalen satte ind og pustede den op til et Aladdin-Slot.

Det er vel den eneste Gang i mit Liv, jeg har haft
med Kapitalen at skaffe, og det bliver formodentlig ogsaa den sidste. Thi Jenle har ikke været nogen Kapital
anbringelse, snarere det modsatte.
Det er ubegribeligt, at man overhovedet er kommet
igennem Verden — og dog forholdsvis helskindet! Min
Far havde ingen Penge nogen Sinde, men skaffede dog
med et frygteligt Besvær Penge til Veje til min Prælimi
næreksamen, som jeg fuldendte fra Blaagaard Seminarium
1886. Da Arven skulde deles efter mine Forældre (min
Far døde 1901), blev dette Forskud paa Arv opgjort til
1600 Kr. Det var omtrent det dobbelte af, hvad de an
dre Søskende fik, — saa jeg maatte forpligte mig til at
hjælpe de andre, naar de kom i Knibe, i Fald jeg var i
Stand dertil, da jeg havde faaet de 6—700 Kr. mere end
mine Søskende.
Efter 1886 har jeg levet af tilfældigt Sjov, som oftest
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uden Penge, glad naar jeg havde 1 Kr. eller 2 i Lom
men. Jeg laante 10 Kr. her, 25 Kr. der; det var utroligt,
hvor der var Forslag i Penge den Gang.
Esper Andersen, Jebjerg, var den, der laante mig hyp
pigst; men han samlede saa det hele paa en Veksel, som
jeg maatte afvikle, da jeg kom til at tjene lidt ved Jour
nalistik, — saa omkring 1904 var jeg kommet ganske ud
af min Gæld til ham. Men jeg boede tit i hans Hjem, efter
hans Invitation, i Maaneder; og det vilde han aldrig mod
tage Godtgørelse for.
Men da Jenle i 1918 gik over til mig som Eneejer,
fik Esper Andersen, ligesom de andre i Konsortiet, 5000
Kr. kontant. Det maa saa gælde som en Slags Valuta for
den materielle Tjeneste, han havde bevist mig.
I min pure Ungdom kunde 10 Kr. hjælpe en ung Mand
til adskillige Goder. I Gullaschtiden under Krigen skulde
der Tusinder til, for at en Hjælp kunde føles.
Ellers har mit Princip i Pengesager saavidt muligt væ
ret dette: at bruge Penge, naar jeg har Penge, og suge
paa Labben, naar jeg ingen har. Jeg har aldrig gjort Gæld
til andre end mit Forlag — og det altid med Maade.
Det er nu mange Aar siden, at jeg skyldte mit Forlag
Penge. Peter Nansen sagde engang til mig: „De vil en
gang blive en rig Mand, Aakjær!“ — Det er ikke sket
endnu, og jeg tror aldrig det hænder. Hvad skulde en
dansk Forfatter blive rig ved? Jeg tjente godt under Kri
gen, men anbragte den Gang de fleste af mine Penge i
Jenle; og med de dalende Konjunkturer er Gaarden sun
ket ned til forholdsvis ringe Værdi. Ogsaa der har jeg
dog vogtet mig for Gæld. Jeg skylder en 15.000 Kr. paa
min Gaard. Men jeg har med Gysen set paa, hvordan mine
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Kolleger ordner sig i Pengesager: gør Gæld paa Gæld,
saa de aldrig kan vente at faa den betalt, og kommer der
ved i den frygteligste Afhængighed af deres Medmenne
sker. Men jeg har lært, at intet kroger en Nakke som
økonomisk Afhængighed; jeg har kæmpet en endeløs
Kamp for min Selvstændighed.
Rig bliver jeg aldrig, end ikke velstaaende. Jeg har al
drig haft Gave til at tjene Penge, jeg har aldrig spillet
i Lotteri, ved slet ikke hvad en Børsaktie er. Men den
Mand, der skal tjene sit Underhold lige ud ad den graa
Landevej, han bliver ikke velstaaende; og det bryder jeg
mig heller ikke om at være. Mine Bøger gaar jævnt godt,
men giver aldrig nogen overdreven Bonus. Jeg havde det
Held at faa mine samlede Værker ud paa et Tidspunkt,
da der var Marked for Bøger. Det ene lille Kup lever jeg
paa. Hvad jeg fremdeles skal tjene, skal slides ind.
Engang gav Teatret Penge; det er forlængst ophørt. Fra
Udlandet har jeg tilsammen næppe hjembragt 1000 Kr.;
jeg hører ikke til de Forfattere som oversættes. Jeg har
aldrig skrevet noget, som er internationalt; alt har væ
ret mærket af dansk Muld, og den Slags oversættes
ikke.
Men jeg klarer mig i al Skikkelighed, fordi jeg har
faaet noget af Jydens Evne til at faa smaa Penge til at
strække til. Mine egne Fornødenheder er ikke store. I de
sidste Aaringer har jeg dog ikke brugt saa faa Penge til
Bøger. Jeg kan gaa i en Overfrakke i syv Aar; men jeg
har svært ved at sige Nej til den Bog, som jeg mener at
have Brug for. Og da jeg bruger meget faa Penge paa
Kafé og Teater og Forlystelser i det hele taget, mener jeg
ogsaa at have Lov til at omsætte disse Udgiftsposter i Bø-
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ger — saa meget mere som jeg bor langt ude i Landet,
hvor Bøger ikke kan laanes uden stort Besvær.
For Tiden er min Gaard ved at forurolige mig. Kon
junkturerne er nedadgaaende, og alt det, en Bonde produ
cerer, kaster for lidt af sig. Enhver Landejendom giver
uvægerlig Underskud for alle andre; hvor skulde da jeg
kunne klare Beterne? Jeg bor i en meget dyr Kommune,
med fire Herregaarde, der altid forøger Antallet af fat
tige og den offentlige Forsorg. Fra den Tid jeg tjente gode
Penge i Krigsaarene, er Sogneraadet kommet i Vane med
at sætte mig højt i Skat. De har svært ved at komme bort
fra denne Vane ogsaa nu, da mine Indtægter er stærkt
dalende. Resultatet er, at jeg maa betale Skatter, der har
været oppe paa omkring 4000 Kr. om Aaret, som gan
ske vist er gaaet ned til c. 2000; men hverken Indtægterne
af Jenle eller mine Bøger kan svare til denne Sum. Jeg
kan ikke drive Gaarden med mindre end fem Tjeneste
folk: tre Karle og to Piger, der har repræsenteret en Løn
paa imellem 3 og 4000 Kr. Jeg har aldrig rigtig kunnet
gøre mit Underskud paa Jenle op; men det er meget be
tydeligt, og det har ofte voldt mig Kvaler at faa det dæk
ket.
Desuden er jeg nu ved den Alder, da de fleste Bønder
gaar paa Aftægt, det vil sige: de unddrager sig det Be
svær, som følger med at drive en større Landejendom.
Det er godt nok med en smuk og veldreven Gaard; men
det er en grusom Luksus for Folk af min Art; det spreder
vor Interesse og giver Ærgrelser, som atter falder tilbage
paa ens Produktionsevne. Naar man er bleven over 60
Aar, er der jo ingen større Grund til at rutte med Kræf
terne; men hvordan kommer man løs? Den, der har en
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Gaard, er bundet til den og forpligtet til det omgivende
Samfund gennem tusinde Traade.
Jeg har prøvet at forpagte Landbruget bort; men naar
det stadig giver Underskud, ikke for mig alene, men for
alle, saa er det jo intet værd økonomisk set. Det er stadig
det aabne Spørgsmaal: hvorledes skal jeg finde en Ord
ning med dette Landbrug, som jeg kom i Besiddelse af,
da Tiderne var gode, men som nu, da alting har vendt
sig, er ved at føles som en Møllesten om ens Hals? Ingen
af mine Venner har kunnet raade mig; og blandt Bønder
har jeg for Resten saa faa Venner, for enhver har i Øje
blikket nok at gøre med sig selv.
Jeg nægter jo ikke, at Jenle er bleven mig kær og i
mange Henseender har været mig til stor Glæde; men naar
jeg siger dette, maa man altid fradrage Gaardens Land
brug; det har egentlig aldrig gjort mig andet end Sorg,
har kastet en Slagskygge hen over min Virksomhed, som
de færreste aner.
En Digter skal helst have det som Sneglen, der ikke
har mere Hus, end den kan bære paa Nakken. Men det
har jeg lært altfor sent, og det lader sig vel aldrig hjælpe
paa.
Somme Tider har jeg tænkt paa at sætte alle Plove i
Staa og lade det hele gro til som en stor Græsmark. Saa
slap vi for Folkelønnen og en hel Del mere. Men det er
en Falliterklæring, som man nødig gaar til, før den yder
ste Nødvendighed kræver det.

TILLÆG

1. Besøg hos Georg Brandes.
I 1897, da jeg havde skrevet min Bog „Missionen og
dens Høvding“, havde jeg ogsaa sendt Georg Brandes et
Eksemplar.
Omgaaende sendte han mig sin lige udkomne Bog om
Heinrich Heine, tilligemed en Invitation til at se op til
ham. Det var en sollys Søndag imod Foraaret, Brandes
boede i Havnegade, omtrent ved Hjørnet af Nyhavn.
Jeg blev lukket ind af Pigen og modtaget meget elsk
værdigt; der var ingen andre end mig. Konen havde jeg
aldrig set i Hjemmet, men truffet hende hos Dr. Pingels.
Skønt Brandes sagde, at nu skulde jeg rigtig fortælle ham
om mig selv og alt det, jeg havde planlagt for Fremtiden,
lod han mig dog ikke komme til Orde en eneste Gang,
hvad der ogsaa kunde være det samme; for Brandes for
talte selv saa livligt og muntert, og han var Mand for at
udfylde Tiden, saa der ingen Pauser blev.
Det var mest Anekdoter og smaa Nærgaaenheder mod
hele hans litterære Omgangskreds; især maatte Holger
Drachmann holde for. Men han holdt sig aldrig længe ved
et Emne, saa sprang han over til et nyt. Bare man stak
et Navn ud, havde han straks en Mængde personlige Erin
dringer og Oplevelser. Der var tilsyneladende ikke en Per
sonlighed af noget Navn i Europa, som ikke han havde
truffet eller været Gæst hos.
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Han var næsten elegant klædt til Trods for, at han stod
her i sin egen private Stue, i sort Diplomat og sirligt
Kravebryst, næsten som man saa ham paa Forelæsningen.
Elegant og smidig snoede han sig om en paa en egen ind
tagende Maade, som vilde han svøbe en ind i en Duft af
Veltalenhed.
Det ligesom morede ham at overvælde en med over
strømmende Elskværdighed. Han trak en hen til sit Vin
due og pegede paa det blaa Sund, der glitrede op mod
hans Rude. Han førte en rundt til Bogreolerne; men især
var der et Bord med Skueretter, som maatte have været
arrangeret i Anledning af mit Komme. Her laa de sirligst
indbunde Ting, som han vendte og bladede i med lykke
lige Hænder; han viste en Underskrifter og de gyldne
Initialer, udenlandske Adresser fra polske Skolebørn, fra
russiske litterære Klubber eller engelske Akademier. Han
var saa glad som et Barn, der viser en sit Legetøj.
Saa naturlig og kær var han over for mig, en komplet
ubeskreven Tavle i Litteraturen, der lige havde udsendt
sit første, famlende Forsøg!
Jeg kan aldrig glemme den Søndag Formiddag, hvor
den slanke, fornemt klædte Mand stod med korslagte Arme
midt i det vældende Sollys og smilede lykkelig ned til mig,
der sad halvforlegen paa Stolen og lod mig bage i hans
Verdensberømmelse.
Han havde skænket et Glas Vin for mig og havde dril
let mig med, at jeg foretrak søde Vine ligesom Damerne;
selv brød han sig grumme lidt om Vin, ligesom jeg tror,
han ikke brugte Tobak. Det var en lykkelig Stund, jeg til
bragte i hans Stue. Lige paa een Gang mærkede jeg, at nu
var han ked af mit Selskab, nu havde han afleveret sine

Jeppe Aakjær taler om Blicher ved Markfesten i Aakjær 1908.

Fra Jenlefesten 1917.
Louis Mølholms „Gylden Sol“ indøves.

Fra Jenlefesten 1917.
Baadene kommer.

Fra Jenlefesten 1918.
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sædvanlige Morsomheder; jeg har formodentlig ogsaa
været for kejtet til at føre noget Nyt paa Bane, — der
gik ligesom en Skygge over Stuen og over hans Skikkelse.
Jeg rejste mig og takkede for denne Dag og gik.
Men der var den mærkeligste Forskel paa hans hjærtelige Modtagelse og hans halvvejs gnavne Afsked, som
vilde han sige: „Gud være lovet, at jeg dog blev af med
ham!“
Man saa jo da ogsaa hyppig i Bladene, at han bekla
gede sig over unge paagaaende Forfattere, der tog hans
kostbare Tid. Det kan ikke være møntet paa mig, da jeg
aldrig kom, uden jeg i Forvejen havde faaet en Opfordring.
Han har hyppig sagt til mig: „Hvorfor kommer De aldrig
op og ser til mig?“ Saa kom jeg, mest om Søndagene,
efter at jeg omhyggeligt havde meldt min Ankomst. Til
Aftensmad eller sligt blev jeg aldrig inviteret, som andre
praler af.
Engang jeg kom derop, præsenterede han mig for en
høj, bredskuldret Mand med et smukt, stortskaaret Ansigt:
„Det er min Far,“ sagde han. Han mindede mig i Ud
seende om Billedet af Skuespiller Phister som gammel
Mand. Der var ikke megen Lighed mellem ham og Georg
Brandes; derimod havde han ikke saa faa Træk tilfælles
med Edvard Brandes. Men Berømtheder saa jeg aldrig hos
ham; vi var altid alene, og jeg sørgede for at gaa, inden
han blev træt af mit Selskab.
Jeg traf ham af og til her og der hos andre. Faa Aar
før han døde, havde. Otto Benzon inviteret mig sammen
med nogle faa andre til Frokost paa sit Landsted „Brin
ken“ ved Springforbi og havde da ogsaa formaaet Georg
Brandes til at komme til Stede. Han var da nylig komEfterladte Erindringer
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met op fra et større Sygeleje, og jeg syntes han var blevet
meget affældig; især lød hans Tale saa ufrisk, ligesom
han søgte efter Ordene, hvad der ikke lignede ham. Han
fortalte en Del af de samme Historier, især om Drachmanns Uvornheder, som han ogsaa havde fortalt mig for
ca. 30 Aar siden, men han fortalte dem ikke nær saa
godt.
Da vi gik derfra, kom vi til at følges ad et Stykke
Vej; han standsede og saa ind mellem de mørke, vintervaade Bøgestammer, hvor vi mente at have set Skyggen
af et Raadyr. Der gik ligesom en Skygge over hans Træk,
da han sagde: „Man fortæller jo det om Dyrene, at naar
de bliver syge og mærker, at de skal dø, saa gaar de saa
langt ind mellem Stammerne, hvor ingen færdes, og der
lægger de sig til at udaande, — kender De dette Træk?46
Da jeg hørte om Georg Brandes’ Død, og at han havde
bestemt, at ingen maatte følge hans Kiste, maalte jeg min
des denne lille Scene fra vort sidste Møde. Jeg saa ham
nemlig aldrig mere, ligesom jeg aldrig saa Otto Benzon
mere.

2. Systemskiftet 1901.
Det var umiddelbart efter Systemskiftet i 1901. Det ny
Ministerium var valgt, men havde endnu ikke rigtig vist
sig in pleno for Publikum. Nu kom imidlertid Dagen for
den store Præsentation, Rigsdagen var indkaldt og Takkegudstjenesten i Marmorkirken var inde.
De mægtige Klokker gik med deres Brumlelyd hen over
Folkemængdens Hoveder; Pladsen var fyldt af Menne
sker, helt ud til Bredgade; Droske efter Droske kørte op
foran den høje Kirketrappe og læssede sit Indhold af; det
var dengang ikke Biler, men Hestedrosker, saa alting fore
gik i sømmelig Ro og Mag. Nu saa vi da vore Ministre i
samlet Klynge for første Gang, og hvilke Repræsentanter
for Demokratiet var det ikke, der stod der højt oppe mel
lem Portalens Marmorpiller! Allesammen var de i den
Estrupske Tids skrammererede Uniformer, trekantet Hat,
guldstribede Bukser, kort sagt, hele den gamle Tids for
agtelige Abedragt. Hvor var det flovt at se paa! Var det
det, Demokratiet havde stridt for igennem de uendelige
Kampaar, at se vore saakaldte bedste Mænd maje sig ud
som til en Maskerade?
Der havde staaet stor Strid i Bladene forinden om den
Sag: Om Venstres Ministre skulde bære Uniform eller
komme som jævne dødelige i den demokratiske Jakke,
13*
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eller højst en Diplomat? Men de Herrer havde været alt
for glade ved at blive Ministre paa den sædvanlige tra
ditionelle Maade; de havde ikke kunnet modstaa Reak
tionens Flitter og Stads, og det kan man da begribe, naar
man mindes enkelte af dem, der bar disse Uniformer.
De havde ingen Hast med at komme ind i Kirken, tvært
imod, de dvælede længe paa den høje Trappe, som paa en
herlig Estrade, hvor de agerende viser sig for Publikum.
Jeg ser endnu for mig, som det stolte omfangsrige Midt
punkt, Alberti. Denne Storbedrager, der allerede paa det
Tidspunkt sad i sine Snyderier til Halsen, hvor masede
han sig frem for rigtig at blive set og beundret! Hans nye
Uniform lyste langt ud over Pladsen; hans mægtige Vom
skød Guldknapperne frem, som en kroende Kalkun sine
oppustede Halsprydelser.
Han vendte og drejede sig som en Laps foran et Spejl.
Hvor har han nydt denne Stund, han, der nogle Aar senere
skulde vandre i Tugthuset for mægtige Underslæb!
Omkring ham flokkedes de andre, mere beskedne i
Bevægelserne, men indvendig sikkert ikke mindre tilfredse
med Situationen. Her var J. C. Christensen, der førte sig
som den værdige Kordegn; her var drevne Verdensmænd
fra den gamle Periode, der bar deres maleriske Klude med
Rutine og som en Selvfølge, Folk som Marineminister
Jfihncke eller Krigsminister Madsen. Derimod var det Synd
for Ole Hansen, den skikkelige sjællandske Bonde, der var
blevet Landbrugsminister. Hvor skulde han have Begreb
om at bære en Uniform! Ryggen var krum og Knæene
krumme, og den trekantede Hat klædte ham som en Pande
kage. Han vilde sikkert helst have været fri for det Abe
stads. Alle Demokrater takkede ogsaa deres Gud for, at
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ikke Hfirup var med i dette Tableau, han laa dødsmærket
af Kræften hjemme paa sin Sofa og blev saaledes forskaanet for at gøre sine Idealer til Grin; thi hvem havde
haanet Uniformerne som Hørup!
Det var en af de pinligste Dage i mit Liv. Det vidste jeg,
at med disse udmajede Herrer der vilde der aldrig vindes
en Sejr for det virkelige Frisind. Det kom da ogsaa til at
slaa til; det var slet ikke nogen ny Tid, der oprandt med
det Systemskifte, ikke nogen ny Tid for Folket, højst en
ny Tid for de Herrer selv — de der havde kæmpet som
Løver for at bevare Uniformerne, det gamle Estrupske
Bureaukratis og Junkerstyres plettede Uniformer!
Systemskiftets Mænd tog da efterhaanden ogsaa al det
Humbug, der til evig Tid vil følge Uniformerne; thi hvad
er en Uniform uden Ordner, uden Stjerner og Kors? Det
ene mere funklende af Løgn og Bedrag end det andet!
Og saadan er det da ogsaa gaaet. At Alberti ragede til sig
alle de Ordner, som hans Tyvefingre kunde overkomme,
er en Selvfølge; men har nogen hørt, at Demokraten J. C.
har ladet en Orden gaa retur? Ja, hvem af de andre har
nægtet sig noget — alle de skikkelige Plovmænd, der be
gyndte med at køre med Stude paa Kartoffelmarken og
endte med at blive deres Lands Høvdinge? Har ikke de
allesammen med Buk og Skrabud taget mod Reaktionens
Drikkepenge? Den, som har taget mod en Orden, har han
ikke samtidig gjort sig familiær med det, som alle Dage
har villet Demokratiet til Livs? Kan man samtidig være
Demokrat og bære Reaktionens og den argeste Obskurantismes Symboler paa sit Frakkeopslag?
Ordner og Uniformer, de sætter Skel i mere end det
Ydre, de sætter Skel dybt ind i den menneskelige Karak-
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ter. Og det kan man i hvert Fald altid gaa ud fra, at de,
der vil tage en Orden af Kongens Haand, de er uskikkede
til at føre noget Slag for de sande demokratiske Ideer.
Lad os bare beholde Ordnerne, saa man kan kende Reak
tionens rette Bjældekøer fra Demokratiets egne Mænd, der
kun bærer den folkelige Jakke.

3. En lille Ledetraad til min Livsudvikling.

Min Livshistorie kan deles i følgende fem Udviklings
faser:
Fyrste Afsnit 1866—79 (fra min Fødsel til mit tret
tende Aar). I 1879 skiftede man Lærer i Fly Skole og
fik i Stedet for den yderst gammelagtige Niels Lund den
grundtvigianske Niels Jakobsen, og dette Regentskifte
revolutionerede komplet mit Sjæleliv. Men inden for dette
Afsnit, der indrammes af de tretten Aar, maa man søge
Stoffet til det væsentligste af alt det, jeg har præsteret i
Digt og Prosa. Inden for dette ligger Barndomshjemmet,
den forfaldne Bondegaard dernede ved den grønne Eng,
hvilken sidste danner saa stor en Provins i mit Digterrige.
Ja, Gud ved om jeg vilde være bleven Digter overhovedet,
hvis ikke jeg var bleven født ved denne Eng. — Den
ligger temmelig uforandret den Dag i Dag, ligesom Karup
Aa, der har dannet disse Enge — det eneste helt ufor
anderlige i alt det, jeg havde kært som Barn.
Inden for denne Kreds ligger ogsaa mine kære Forældre
og al deres stræbsomme og saa forunderlig poetiske Dont.
Her finder man ogsaa min Bedstefar, den strenge, gamle
Drukkenbolt, jeg er opkaldt efter, og som jeg delte Seng
med, indtil han døde, i mit sjette Aar. Inden for samme
Kreds ligger mit Hyrdeliv, mit Tyendeliv hos Frederik
Olsen i Fly og meget mere, som jeg har skildret det i de
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første Dele af mine Livserindringer. Det er for mig det
vigtigste Afsnit af min Udviklingshistorie. — Derefter
følger
Andet Afsnit, fra 1879—84. Under det falder Niels
Jakobsens Lærergerning, som kun omfattede lx/z Aar af
mit Liv, men bragte en ny Strøm, ja, en hel ny Verden
ind i mit Sind, Sangens og Digtningens Verden, sparsom
nok, der væsentlig grundedes paa Morten Eskesens Sang
bog og Ingemanns historiske Romaner, men dog var af en
uhyre Vigtighed for, hvad jeg senere skulde blive. Det var
to Tidsaldre, der her tørnede sammen i mit Barnesind.
Den første, man kan næsten kalde den Urtiden, den gam
meldags, komplet stillestaaende Livsopfattelse, Bonden fra
omtrent Hoveribondens Standpunkt; og paa den anden
Side: Højskolebonden og alt det der følger ham. Jeg gen
nemlevede hele denne Udvikling: fra Urtidsbonde til Høj
skolebonde, fra „De Bedendes aandelige Kiæde“ til Mor
ten Eskesens Sangbog, fra stiv og gammeldags Lærebogs
dogmatik i Birch og Balle til Grundtvigs Salmesang og
Folkeeventyr og Bjørnstjerne Bjørnsons Fortællinger.
Hele Udviklingen fra Kingo og Balle til Kold og
Grundtvig — alt det gennemlevede jeg med aabne Sanser
i Lærer Jakobsens Hjem, hvor jeg blev optaget i Vinteren
1881 for at forberedes til Konfirmation og Højskole
ophold.
Dette Afsnit sluttede med et halvaarligt Ophold paa
Staby Højskole i 1882, hvorefter jeg var hjemme hos For
ældrene som Karl i halvandet Aar.
Tredie Afsnit begynder med Efteraaret 1884 og gaar
til 1892. I 1884 sendte Lærer Jakobsen mig, med mine
Forældres Vilje, til Blaagaards Seminarium i København.
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Hvilket Guds Under at det blev Blaagaard og ikke Snedsted eller Jelling, hvor Lærer Jakobsen selv havde lært!
Jeg siger, hvilket Lykkens Slumpetræf, at det blev det
kogende, dengang stærkt brandesi anske København, og
ikke den sure, stillestaaende Provins, som jeg fik Billet
til! Den skikkelige Lærer Jakobsen, der var alt andet end
brandesiansk eller revolutionær, — hvor vilde han have
gyst i sit Hjærte, hvis han havde vidst, hvad han sendte
sin Yndling i Møde, og hvad Betydning det skulde faa for
mig! Fra det grundtvigske kom jeg nu ind i det fritæn
keriske, i Hørups og Brandes’ København. Første Gang
fandt jeg nu frem til en realistisk Bog; thi af dem stod
der ingen paa Lærer Jakobsens Hylde.
Blaagaard selv, det var saamænd saa god en grundtvigsk
Sæbekælder som dertil. Men det var København, Hoved
staden, der tog mig og betog mig, saa jeg aldrig forvandt
det. Og alle Lærer Jakobsens vemodige Bekymringer og
velmente Forsøg paa at føre mig tilbage paa de gamle
Stier var haabløse. Min Udviklingslinie havde ingen Brud
og intet Tilbagefald, som saa mange har kunnet vinke
med, i letafsættelige Omvendelseshistorier.
Inden for dette Afsnit falder mit Ophold paa Askov
Højskole, der dog er kommet noget akavet ind i Billedet
og ligger som en død Plet i min Udvikling. Jeg kom bag
lænds ind ad Højskolens Dør. — Var jeg kommet til Askov
efter Staby, vilde det have givet mig Berigelse og Vækst.
Nu kom Askov efter København, efter Realismen med Hø
rup og Brandes — den Mandjævning taalte den ikke. Af
Askov fik jeg kun Vind, fordi det var et Billede, der var
stillet paa Hovedet. Jeg brugte dog Opholdet til at fæstne
Realismen gennem Læsning og Diskussioner. Jeg gik vi-
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dere i samme Retning som Lærer paa Elbæk Friskole og
Morten Pontoppidans Højskole, først i Hjørlunde, siden
i København. Især min Stilling som Højskolelærer fik Be
tydning for mig ved at fæstne mine realistiske Synspunk
ter gennem Undervisning og Foredrag.
Fjerde Afsnit gaar fra mit Giftermaal i 1893 til dets
Opløsning i 1900. Det er privat mit Livs dødeste Tid, da
jeg maatte kæmpe en haard Kamp for ikke at gaa til
Grunde. Omkring 1890 var jeg egentlig fuldfærdig som
Digter; men mit Ægteskab stækkede mine Vinger og gjor
de alt saa stygt og grumset.
Inden for dette Afsnit falder dog ogsaa min Læsning
til Studentereksamen, og fra Midten af Halvfemserne min
Optagelse i Studentersamfundet, der havde en ganske
overordentlig Betydning for min Udvikling, idet jeg her
var rykket ind i Realismens egen faste Borg, var bleven
Omgangsfælle med selve Georg Brandes og hele hans Dig
terkreds. Det hører maaske til de rigeste Timer i mit Liv
— disse Lørdag-Aftener i Studentersamfundet paa Nørre
vold, naar Klingerne krydsedes og de dristigste Proble
mer toges op til Drøftelse af Nordens største Aander.
Femte Afsnit begynder med 1899 og gaar lige til Dato,
og omfatter med andre Ord hele min Digtning, der foregaar i en naturlig Vækst, aldrig i Spring. Saa snart Hem
skoen, mit Ægteskab, var fjernet, var jeg færdig til at
spænde mine Vinger og flyve ud og indkredse mit Rige.
Det er mit Livs Udviklingsgang i kortest mulig Skitse
ring. Jeg har aldrig selv været klar over den før nu i
disse lidelsesfulde Nætter, da jeg har haft Tid til at bore
og sondre. Jeg er vis paa, at ikke alene jeg selv, men
ogsaa enhver udenforstaaende, der ønsker et sandfærdigt
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Gennemsnit af min Forfattergeming, vil finde, at jeg har
Ret i at bestemme denne Retningslinie som den eneste
fuldgyldige for mig og min Virksomhed.
Under denne Synsvinkel er disse Livserindringer, som
jeg har dikteret i Udkast, bygget op.
Om disse Erindringer vil jeg endnu bemærke, i Til
fælde af at jeg selv skulde blive hindret i at udgive dem:
De maa kun betragtes som Kladde og Udkast til noget
bedre. Jeg har kun formaaet at give Rammen og Ind
holdet; men min halvsyge Tilstand formaaede ikke at
lægge nogen Sprogfarve over Billedet.
Det maa endelig ikke glemmes: det er rigtigt alt det,
jeg har fortalt; men det er ikke rigtig fortalt altsammen.
Mit Sprogtalent har tit svigtet mig, min Inspiration været
lammet; men det er godt nok som Grundlag for en kla
rere Udarbejdelse.
Da jeg begyndte dette Diktat, vidste jeg ikke helt, om
jeg kom op af denne Sygeseng. Nu tror alle paa min Hel
bredelse, jeg selv hyppigst ogsaa. Men vi er alle dødelige
og, som jeg sagde ovenfor, skulde jeg ikke med egen
Haand faa Lykke til at fuldende dette Værk, saa haaber
jeg, at min Søn Svend Aakjær eller en anden mig nærstaaende litterær Ven vil gennemgaa Manuskriptet, men
ikke stryge i de faktiske Kendsgerninger, der ikke kan om
disputeres, bare hjælpe lidt paa den Form, som jeg ikke
kunde gøre bedre, fordi man ikke skriver godt, naar man
knibes med Tænger eller ligger mellem hede Dyner paa
en Klinik.
Jeg er dog ikke i Tvivl om, at naar jeg atter faar Kræf
ter til at gennemløbe mit Manuskript, vil ogsaa en Del
af det faktiske — jeg tænker især paa min Ægteskabs-
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historie — blive noget dæmpet og blidnet. Der er jo ellers
ikke i disse Erindringer fortalt mange Intimiteter. Det har
især været mig om at gøre at faa fortalt det faktiske om
min Udviklings Forløb. Pikante Historier har aldrig været
min Lyst. At sætte Folk i Gabestokken har jeg heller ikke
følt nogen Trang til, uden naar de har lagt sig paa tværs
af min Digterfærd.

4, Min sidste Vilje.
Jeg har aldrig nogen Sinde givet mig Tid til at nedtegne det, man kalder ens sidste Vilje. Hvad den egent
lige Fordeling af mine Efterladenskaber angaar, har
Højesteretssagfører Schiørring engang lovet at være mig
behjælpelig med; dem vil jeg derfor ikke her berøre.
Det eneste, her skal omtales, er mine efterladte Bøger
og Manuskripter.
Jeg har igennem mange Aar været en ivrig Samler og
har efterhaanden faaet en smuk Bogsamling, der passer
særdeles godt til mit eget Behov. Noget Katalog over min
Bogbestand har jeg aldrig faaet udarbejdet; men jeg tæn
ker, jeg har det meste af 10.000 Bind.
Jeg har samlet meget paa jydsk Topografi og paa jydsk
Dialektdigtning. Disse Samlinger vilde jeg nødig have
spredt efter min Død; men jeg kan heller ikke i Øje
blikket foreslaa nogen endelig Anbringelse af det.
Hvad jeg besidder af Skønlitteratur, af Historie, der
under Bondehistorie, og Bibelkritik eller hvad man vil
kalde det, er ikke mere vigtigt, end at det kan jeg med
nogenlunde let Sind tænke paa Auktionsbordet.
Men der er en Afdeling, som jeg paa ingen Maade vil
have spredt, og som jeg fornylig har tilbudt det konge
lige Bibliotek, og Overbibliotekaren har lovet at modtage
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det. Det er alt, hvad jeg selv har skrevet og frembragt,
trykt og utrykt.
Det er først og fremmest mine Digte i første Tryk,
ogsaa de enkelte Bøger, fra den første til den sidste i
første Tryk. Men det er især en lang Række indbundne
Avisartikler, mest fra „Skive Folkeblad66. De findes i den
Form kun hos mig og skal afleveres til det kongelige
Bibliotek, saasnart jeg er død. — Jeg tænker, at der alene
af Smaabøger i den Form vil staa ca. 200 paa min Hylde.
Saa er der alle mine Udkast til Bøger i utrykt Form,
og der er min store Korrespondance fra A til 0, en Bunke
Pakker — ogsaa det skal det kongelige Bibliotek have.
Desuden er der mine ubrugte Arkivalier om Skives,
Sallings og Fjends Herreds Historie. Ogsaa det skal af
leveres til det kongelige Bibliotek.
Desuden alt hvad der forefindes i de mange Kister af
biografiske Udklip om mig selv eller mine Bøger.
Det bliver kort sagt alt, hvad der angaar mig selv og
min Forfattervirksomhed, ogsaa alle mine private Breve,
dels dem, jeg har modtaget fra andre, dels dem, som jeg
har skrevet, men faaet tilbage igen. Af saadanne Breve
eksisterer der mange Kapsler. Jeg vil anse det for natur
ligst, at alt af den Art, fra det mindste til det største,
gaar til det kongelige Bibliotek.
------------ For at gentage det: min Dotation gælder alle
mine Førstetryk i Digt og Bogform, mine Manuskripter og
Udkast i Vers og Prosa, mine Dagbøger, mine topogra
fiske Uddrag af Arkiverne og Bibliotekerne, mine Særtryk
og indbundne Avisartikler, kort sagt: alt det, der kan be
lyse baade min Produktion og min Forfatterpersonlighed.
Baade min Hustru og min ældste Søn Svend Aakjær er
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underrettet om min Vilje i saa Henseende og har lovet mig
at respektere den. Jeg har set saa megen sørgelig Omgang
med Forfatteres efterladte Værker og Papirer, især da
Steen Blichers, at jeg har villet gardere mig mod deres
Skæbne.
Jeg ser fuldt vel, hvor store økonomiske Værdier, der
ad den Vej gaar fra mit Dødsbo; men det faar ikke hjælpe.
(Som et Eksempel skal her nævnes, at for et haandskrevet
Eksemplar af Steen Steensen Blichers „Jyden han æ stærk
og sej66, som endda er usigneret, blev jeg forleden budt
1000 Kr. Jeg har foræret det blandt andre Blicher-Manu
skripter til Herning Museum).
Det er dog en Selvfølge, at mine Arvinger skal have
Udgivelsesretten til, hvad der maatte ligge efter mig, som
er Udgivelse værd og endnu ikke er kommet i Bogform.
Og jeg skænker disse Ting til Biblioteket, ikke for at
det skal henligge hermetisk tillukket, som det hedder
stereotypt, „50 Aar efter Forfatterens Død66, nej, jeg
skænker det med det udtrykkelige Paalæg, at det maa til
lades alle alvorlige Forskere at faa Adgang til mine Pa
pirer, de mindste som de største; han skal bare være bun
det af almindelig Taktfølelse, saa han ikk ? sætter skikke
lige Folk i Gabestokken. — Jeg har altid æigret mig over
disse Brevsamlinger, der laases hen som i et Jemskrin, saa
ingen Forsker kan faa Adgang til dem, før alle Livets
søde Safter er dampet ud af dem. Lad Folk bare vende
vore Papirer, bruge dem, gøre Uddrag af dem, naar det
sker med Takt og Pietet. Den taktløse Forsker vil ram
mes af Folkedommen. Det er Klavsul nok.
I en Tid, hvor hele vort Privatliv bare er Føde for Blad
ravne, skulde vi ikke udelukke den alvorlige æstetiske
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Forsker fra at faa den rette, sande Mening at vide. Jeg
har aldrig været hudløs; jeg er parat til at være mine
Meninger bekendt, ogsaa efter min Død; og jeg tror, det
er en misforstaaet og sippet Familiefølelse, der laaser vore
Breve og Papirer ned i Lædiker, der skal aabnes med
Brækjern.
De fleste af mine Manuskripter til Bøger og Pjecer blev
engang under Krigen købt af Prokurist Max Nielsen for
en ikke ubetydelig Sum. Jeg ved ikke rettere end at de
senere er havnet paa det kongelige Bibliotek. Det kan da
være heldigt, at hvad Max Nielsen ikke fik fat i, efter min
Død gaar samme Sted hen.
Dette er naturligvis kun at betragte som et foreløbigt
Udkast til min sidste Vilje. Jeg haaber, at jeg engang skal
faa Lejlighed til at give det sin endelige, uomstødelige
og juridiske Form.
Kjøbenhavn, den 11. Oktober 1927.

Jeppe Aakjær.

Jeppe, Nanna, Solvejg og Esben Aakjær. 1914.

Ove Rode og Jeppe Aakjær.

Dans paa Jenle.

ANMÆRKNINGER
Da Jeppe Aakjær 1930 pludselig døde, var han midt i Arbejdet paa sine
Livserindringer. Tre Bind havde han allerede faaet trykt og udgivet; han
agtede endnu at skrive to Bind, der skulde føre Erindringerne næsten til
Dato.
Men langt var han ikke kommet med Arbejdet paa disse afsluttende Bind.
Ganske vist havde han fra sin Sygdomstid liggende en Del Diktater; men
intet af dette Stof havde han endnu faaet gennemarbejdet, skønt en Del af
det forelaa i manskinskrevne Kopier, altsaa i en Skikkelse, der gjorde det
brugeligt som Trykmanuskript. Kun et ganske lille Parti af denne Ren
skrift bar dog Spor af Forfatterens Rettelser (d. e. Kapitel I i denne Ud
gave) ; Resten var kun yderst løseligt gennemset. De oprindelige Diktater,
der alle var haandskrevne, henlaa ogsaa ganske ubearbejdede, knap nok
med en Rettelse fra Forfatterens Haand.
Hele dette Raastof vilde Aakjær naturligvis have gennemarbejdet og vel
sagtens ogsaa omgrupperet, inden han havde sendt det ud. Diktaterne, der
for største Delen er daterede, bærer Præget af at være noget rent foreløbigt.
Under sin Sygdom havde Aakjær vænnet sig til at bruge Sekretær, og til
denne havde han Dag efter Dag dikteret større eller mindre Partier af sit
Livs Historie. Han arbejdede paa Klinikken næsten helt uden trykte eller
skrevne Kilder, men dikterede løs af sit Erindringsstof — uden anden Plan
end den: efterhaanden at faa det mest mulige af dette Stof fæstnet paa
Papiret. Hjemme, mente han, kunde han saa altid faa det berigtiget og ud
fyldt ved Hjælp af sine Dagbøger og righoldige Optegnelser, Avisudklip og
Breve; og dær agtede han ogsaa at give de nedskrevne Erindringer den litte
rære Form, i hvilken han vilde overlevere dem til Efterslægten.
Af foreliggende Kladderegistre over Manuskriptets Indhold fremgaar det,
at Aakjær, som allerede bemærket, har tænkt sig at udgive to Bind Livs
erindringer foruden de allerede udkomne tre Bind; og han vilde utvivlsomt
ogsaa ved Bearbejdelse og Supplering af det allerede samlede Stof have
været i Stand til at fylde to Bind, hvert omtrent af samme Størrelse som et
af de første Bind. Flere Steder i Teksten var der henvist til Kilder, efter
hvilke han agtede at uddybe sin Fremstilling.
Som Udkastet til Livserindringerne forelaa ved Forfatterens Død, viste
det sig imidlertid, at der ikke var Materiale nok til to Bind. Ingen Udgiver
kunde — eller burde — paatage sig at gaa Aakjær i Bedene og byde Læse
verdenen en anden Tekst end den, der forelaa i Manuskript. Enten maatte
man lade de efterladte Diktater og maskinskrevne Kopier forblive uudgivne,
eller man maatte udsende dem, væsentlig som de var.
Efterladte Erindringer
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Udgiverens Opgave har været bestemt af disse Hensyn. Den maatte i
Hovedsagen gaa ucL paa dette: at gengive Manuskriptet i en læselig Form,
uden at foretage Rettelser, Udslettelser eller Tilføjelser ud over det i allerstrengeste Forstand nødvendige.
Tilføjelser kunde der ikke ret vel blive Tale om, undtagen- hvor et eller
andet Ord var udfaldet af Teksten.
Udslettelserne maatte indskrænke sig til de færrest mulige — i alt væ
sentligt til Forbi gaaelse af Anekdoter, der allerede havde faaet Plads i de
tidligere Bind af Erindringerne.
Og Rettelserne burde, efter Udgiverens Opfattelse, saa godt som slet ikke
komme til at angaa det faktiske i Fremstillingen. De Berigtigelser, der
kunde være Tale om — hvor Aakjærs vidunderige Hukommelse en sjælden
Gang havde svigtet ham —, maatte henvises til Anmærkningerne.
Med Hensyn til den formelle Side af Sagen var Udgiveren derimod friere
stillet, al den Stund Aakjær selv havde ønsket (jfr. S. 206), at den, der
kom til at udgive hans efterladte Manuskripter — enten hans Søn eller en
anden ham nærstaaende litterær Ven — vilde hjælpe lidt paa den Form,
som han i sin Sygdomstilstand ikke havde kunnet gøre bedre. Denne Fri
hed har Udgiveren imidlertid af nærliggende Grunde saa godt som ikke
benyttet sig af. Han kan have ændret et enkelt Ord eller Udtryk, hvor det
anvendte gav en forkert eller uklar Mening, kan have tilsat et „og“, hvor
Aakjær brugte et Komma o. a. 1. Men rettet Stil har han ikke; Manu
skriptet udgives i det hele, som dets Forfatter efterlod det, og den. „Soig
nering“ af Sproget, som Aakjær utvivlsomt vilde have foretaget, fordi han
elskedej et rent og klingende Dansk, har derfor ikke fundet Sted.
Alligevel aftrykkes Manuskriptet ikke raat, i den Form, hvori det forelaa efter Forfatterens Død. Udgiveren har for det første delt det i 9 Ka
pitler, dog uden at stille om paa Ordenen i Manuskriptet. Disse Kapitler har
han, for det andet, underinddelt ved paa — forhaabentlig — passende
Steder (hvor Forfatteren gaar over til et nyt Emne) at indskyde en Linie
afstand. Og endelig har han — som sidste Middel til at tydeliggøre Teksten
og lette Læsningen — i stor Udstrækning anvendt „Ny Linie“, selv hvor
Manuskriptet havde sammenhængende Tekst. I denne Henseende har han
blot fulgt Aakjærs egen Fremgangsmaade: i Kapitel I, der var det omhyggeligst gennemarbejdede Parti af Manuskriptet, og i de tidligere udgivne
tre Bind af Livserindringerne.

*

♦
*

Om det Manuskript, der forelaa til Udgivelse, skal iøvrigt bemærkes
følgende:
Det faldt i tre Hovedafsnit:
I. Manuskriptet til det første Afsnit var en maskinskreven Kopi af et
oprindeligt Diktathaandskrift. Aakjær har gennemset det og forsynet det
med Rettelser. Gennemgangen har dog væsentlig indskrænket sig til Ret
telse af Fejl, Kommatering og Angivelse af, hvor han ønskede „Ny Linie“.
— Udgiveren har fortsat denne Gerning, idet han nemlig har inddelt Tek-
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sten yderligere paa saadanne Steder, hvor Aakjær synes at have forsømt
denne Side af Sagen.
Dette Afsnit af Manuskriptet adskiller sig fra de øvrige ved ikke at være
forsynet med Datoer for Affattelsestiden.
Det omfatter den Del af Teksten, som er trykt som Kapitel I.
II. Manuskriptet til dette Afsnit er (som til det forrige) en maskin
skreven Kopi af et oprindelig Diktathaandskrift. Men Aakjærs Gennemsyn
af dette Afsnit har kun sat sig Spor i forholdsvis faa Rettelser: af fejlskrevne Ord og Afskrivermisforstaaelser, og her og der en Inddeling af
Teksten. Han har derimod ikke gjort noget gennemført Forsøg paa at for
berede Manuskriptet til Trykken. — Alt herhenhørende Arbejde har altsaa
Udgiveren maattet gøre, ligesom det er ham, der har delt denne Del af
Manuskriptet i Kapitler: II, III, IV, V og en Del af VI.
Manuskriptets andet Afsnit slutter paa S. 126 i Teksten, dær hvor Aakjær
gaar over til at fortælle sine Skuespils Historie.
III. Det sidste Afsnit af Aakjærs Manuskript er det mindst bearbejdede.
Det fremtræder dels som haandskrevne Diktater, dels som maskinskrevne
Kopier efter et oprindeligt Diktathaandskrift. Hvis Aakjær har gennemset
denne Del af Manuskriptet, har hans Gennemsyn i hvert Fald ikke sat sig
Spor. Maaske er de maskinskrevne Parter (Tekstens S. 136—38 og 158—72)
Kopier efter et gennemrettet Haandskrift; — det kan nu ikke mere afgøres.
Afsnittet er af Udgiveren delt paa følgende Maade: En Del er gaaet til
Kapitel VI, der paa den Maade kommer til at indeholde en samlet Beret
ning om Aakjærs Digtning fra 1904; desuden Kapitlerne VII, VIII, og IX.
Tillæggene foreligger dels (Nr. 1—2) i Maskin-, dels (Nr. 3—4) i Haand
skrift. Nr. 1 3 og 4 bærer de Overskrifter, hvorunder de her fremtræder,
Nr. 2 og en her udeladt Skitse kaldes „To Billeder“. De betegnes paa en
efterladt Fortegnelse over Manuskriptets Indhold som Tilføjelser, og et Par af
dem skulde vel da i den endelige Redaktion have været indarbejdet i Teksten.

*

*

#

Anmærkningerne faar nødvendigvis i dette Bind en anden Karakter end
i de tidligere. Aakjær brugte sine Anmærkninger til at gøre Tilføjelser til
Teksten, og de blev derfor lige saa personlighedsprægede som den. I dette
Bind har Udgiveren maattet nøjes med, her og dær at gøre en Bemærkning
af oplysende Art. Desuden har han anset det for rigtigst her at medtage
Oplysninger om de enkelte Partiers Affattelsestid. Med sin udprægede Or
denssans daterede Aakjær, for en stor Del af Manuskriptets Vedkommende,
9ine Diktater. Disse Dateringer, der i Manuskriptet findes anbragt foran
hver Dags Diktat, og tit virker ret forstyrrende dær, har Udgiveren af Pie
tetsgrunde medtaget i Anmærkningerne. Der er noget usigelig rørende ved
disse en syg Mands Notitser om Arbejdets Gang. Helt uden Interesse er det
vel heller ikke at kunne følge Aakjærs daglige Arbejde, se hvor meget
eller hvor lidt han fik fra Haanden Dag for Dag, pint og plaget som han
var af sin Sygdom.
Forkortelsen SV, efterfulgt af Romer- og Arabertal, betyder: Aakjærs
„Samlede Værker“, Bind ..., Side ...
14*
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I
S. 9. „Det varede kun et Aars Tid ...“ — Aakjærs første Bog „Missionen
og dens Høvding“ udkom 1897, hans næste „Bondens Søn“ 1899.
S. 9. „hvad han havde sagt den Aften paa „Politiken“ ...» — se „Før
det dages“, S. 181 f.
S. 9. „en af Sidegaderne paa Østerbro“ —• Nøjsomhedsvej.
S. 12. „Fjandboer“ udkom 1901 Marts.
S. 14. „Nansen sagde en Dag til mig ...“ — se S. 181.
S. 14. „... mit store 3 Binds Værk ...“ — se videre om dette S. 73 ff.
S. 14. „faaet til Løb“ — d. v. s. sat i Omløb.
S. 16. „En Vinterdag i Begyndelsen af 1902“ — det var i Februar (SV, I,
Noten til S. 133).
S. 17. „Tesist saa bløw vi Manh aa Kuen ...“ — sidste Verslinie af
Blichers Digt: „Hudden a fek Kjesten“ (af „E Bindstouw“).
S. 18. „vor Ægteskabshistorie“ — blev aldrig skrevet.
S. 19. „Sejer“ — jydsk: „Siger“, Talemaade, Udtryk, Fyndsprog.
S. 21. „Slapsvans“ — Ordet kom frem i Otto Benzons „Sportsmænd“.
S. 28. „Samlede Værker“, nemlig: Bd. IV, henhv.s S. 111 og S. 15.
S. 29. „Med eller ikke med“, se SV, IV, 126. — Af Indledningsordene til
denne Artikel, som ogsaa af dens Datering, fremgaar, at Demonstrationen
fandt Sted — ikke som i Teksten anført: 1902, men: 1901 (Fanen med Fak
lerne maa da antagelig ogsaa være fra sidstnævnte Aar).
S. 29. „Folketoget“ til Kongen fandt Sted 1. September 1901.
S. 29. „En Fabel“, dateret 1901 22. Aug., findes i SV, I, 118.
S. 30. „Ove Rode var dengang Formand i Studentersamfundet“ — nem
lig fra 1901 til 1903. Aakjærs Hukommelse har svigtet ham lidt i den efter
følgende Fremstilling. Hørup døde i Foraaret 1902. „Venstres snobbede Tog
til Kongen“ fandt Sted 1901 1. Sept. Rode blev siddende som Formand til
1903 og afløstes da af V. Lachmann, ikke af Ivar Berendsen. Denne, der
havde været Formand 1898—1901, altsaa umiddelbart før Rode, kom ganske
vist ind i Bestyrelsen igen allerede i 1902, Marts, men ikke som Formand;
det blev han først (for anden Gang) saa sent som 1907.
S. 30. „Niels Bransager, Fr. Weis og jeg blev valgt ind i Bestyrelsen“.
Det skete ikke dengang. De tre Herrer var kommet ind ved Valget 1898
29. Apr., mens Ivar Berendsen første Gang var Formand; og Aakjær og
Bransager sad dær til 1901, mens Weis allerede var gaaet af 1900.
S. 30. „Da det ny Studentersamfund blev indviet paa Frueplads“, — det
skete 1901 1. Juni.
S. 30. Festsangen til Bjørnson blev afsunget 1902 12. Dec. (SV. I, 137).
S. 31. „I Slutningen af 90’erne“ — d. v. s. 1897—98. Ogsaa fra senere
Aar findes der dog Burns-Oversættelser af Aakjær (samlede SV, II, 165—98).
S. 31. Har Aakjær oversat „en halvhundrede Stykker“ af Bums’ Digte,
saa har han i hvert Fald ikke ladet dem alle trykke; saaledes f. Eks. den
senere omtalte „En Husmands Lørdagskvæld“, se S. 33.
S. 32. „... i mine samlede Digte“ — blandt Aakjærs „Oversættelser“
(SV, II, 165—280) maa de i Teksten nævnte Digte søges.
S. 32. Foredrag om Burns holdt Aakjær ogsaa i Aalborg, 21. Febr. 1913
(SV, IV, 263).
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S. 33. „En Husmands Lørdagskvæld“, d. e. Bums: „The Cotter’s Saturday Night“.
S. 33. Johan Skjoldborgs „Sara“ udkom 1906.
II
S. 34. „Jeg har tidligere fortalt ...“ — nemlig S. 11.
S. 38. „Skuespillerinden paa Heden“, trykt SV, I, 85.
S. 39. „Kom mi bette Kipkal“, SV, I, 87. „Jakob og hans Sønner“ SV, I,
187.
S. 41. „Dyre du og dig“ — af Digtet „Ved Rugskjellet“, SV, I, 222.
S. 42. „Per Søwren“, SV, I, 89.
S. 42. „Æ gammel Smed“, SV, I, 238.
S. 43. „Jylland“, SV, I, 111.
S. 43. „... i Roskilde“, se om dette Ophold: S. 128.
S. 43. Ludvig Jensen, Seminarielærer i Silkeborg (omtalt i „Før det dages“,
S. 157 som vistnok „den allerførste, der gjorde mig opmærksom paa, at jeg
havde smukke Anlæg som Digter“), husker godt at Aakjær læste Digtet „Jyl
land“ højt for ham. Naar han sagde „hverken Buh eller Bæh“, skyldtes det
naturligvis ikke „Kulde“, men tvært imod stærk Betagelse — der altsaa blev
forkert fortolket af Digteren.
S. 44. „Fri Felt“ udkom 1905 Marts.
S. 47. „Nogen overdreven Lykke ...“ — Her begynder Dateringen af
Manuskriptet, idet dette Parti bærer Datoen 27. Juli 1927. Den næste Dato
bliver 30. Juli (se nedenfor). Antagelig er da Datoerne 28. og 29. faldet ud.
S. 47. „min første Digtsamling“, nemlig „Derude fra Kjærene“, der ud
kom 1898. — I en efterladt Fortegnelse over „Manuskriptets Indhold“ fin
des der med Aakjærs egen Haandi følgende Bemærkning:
„Derude fra Kjærene.
Tilføjes: Alle de Vers tegnede min Udvikling til Dato.
Det var mig selv, der var ude fra Kjærene, ikke Digtenes Flertal.
Om en Digter ventede med at sende en Bog ud, til han var i Stand til
at skabe det fuldkomne, hvormange Digtere mon vi saa havde haft?
Blomsten i Knop har vel ogsaa sin Tiltrækning.“
S. 49. Harald Nielsen skrev i „Tilskueren“ 1905, S. 433 ff. („Af Tidens
Træk“, S. 180 f.).
S. 51. „Mors Rok“, SV, II, 32. „Vor Barndoms Bæk“, SV, II, 46. „HøsletsViser“, SV, II, 38 ff.
S. 52. „Vi traf hinanden i 1905“. Aakjærs Digtsamling „Fri Felt“ ud
kom ganske rigtigt nævnte Aar, og Sammenkomsten mellem ham og Stuckenberg kan godt have fundet Sted i Løbet af Sommeren. Men det beror da
paa en Fejltagelse, naar det hedder: „To Maaneder efter var han død“; thi
Stuckenberg døde først 1906 8. December.
S. 54. „Jens Vejmand, SV, I, 185.
S. 55. Femando Linderberg — om ham hedder det i en Optegnelse, der
er bestemt til Optagelse her: „Linderberg lugtede ligefrem trannet af norsk
Moral“.
S. 56. „Slig er det at naa frem, sa Eneren“ — er de sidste Ord i første
Kapitel af Bj. Bjørnsons „Arne“.
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in
S.
S.
S.
S.

58.
59.
61.
61.

„Dem revolutionære Student“, SV, I, 102.
„Klyvert“, d. e. Kæfert.
Sangen til Schandorph, SV, I, 106.
„Personlig havde jeg aldrig talt med Schandorph ....“, dateret

30. Juli 1927.

S. 62. „Schandorph var dengang kjendt ...“, dateret 37. Juli 1927.
S. 62. „... havde jeg ikke Mod! til at henvende mig til ham“, Fejlhusk
ning, se „Før det dages“, S. 177 f.
S. 62. Schandorphs Anmeldelse, se ibid. S. 182 f.
S. 64. „... saa er det dog ens eget, man gaar svanger med“, et af de faa
Steder, hvor Udgiveren har rettet Stil hos Aakjær. Hans Manuskript har
det ganske meningsløse: „saa har man dog Opgavens Grundstemning som
noget givet, som en Kvinde der skal føde“.
S. 65. „mit Digt til Hørup“, SV, I 123.
S. 65. „... viste den fuld Honnør“. Herefter følger i Manuskriptet, i en
Parentes: „se Korrespondancen med Edvard Brandes“. Et Brev fra ham
skulde altsaa have været indført her.
S. 65. Aakjærs andet Digt „Viggo Hørup“ findes SV, II, 11.
S. 66. „jeg maatte forlide mig til en Sporvogn“, d. e. sætte min Lid til.
S. 66. „Lad mig endnu fortælle ...“, dateret 1. Aug. 1927.
S. 66. „Valgsang“, SV, I, 107.
S. 67. „... de Linier i Sangen, der lyder:“ — Aakjær citerer forkert.
Han maa have tænkt paa følgende Linier:
„stem dem ned, de visne Hænder,
der kun grisk om Pungen spænder“.
S. 68. „Skinting“, d. e. Hallunk.
S. 68. „en jydsfk Antologi“ —< Aakjær synes i den følgende Fremstilling
at sammenblande „Fræ wor Hjemmen“ og „Jydsk Stævne“. Kun den først
nævnte Bog kan betegnes som en jydsk Antologi, Vers og Prosa, gammelt
og nyt. Men den udkom slet ikke hos Gyldendal, men paa Det jydske For
lag i Aarhus. — I dette Værk er Gnudtzmann ikke repræsenteret. Han op
træder først i „Jydsk Stævne“, der betegner sig selv som Aarsskrift, men
kun udkom eet Aar: 1902. — Aakjær har redigeret disse to Værker sam
tidig (Fortalerne i dem er dateret henholdsvis 23. Nov. og 5. Okt. 1902).
S. 71. Dr. phil. J. P. Jacobsens Artikel „Jydskeri og andet Bagstræb“ kom
1907 (i „Tilskueren“, S. 520, genoptrykt — til Aakjærs store Vrede — i
hans efterladte „Afhandlinger og Artikler“, S. 394) i Anledning af Aakjærs
Bog „Paa Aftægt“.
S. 71. Aakjærs Foredrag „Jydsken og Høj dansken“ blev holdt i Casino
1907 14. Nov. (SV, IV, 237).
S. 72. „Julebagning“ fremkom i „Jydsk Stævne“ under Titlen „Held i
Uheld eller et Døgn i en Bondegaard“ (SV, VI, 356).
S. 72. „mit Forlag“, — som ovenfor oplyst Det jydske Forlag i Aarhus.
S. 73. „Hedens Degn“, Digt af Aakjær, SV, I, 159.
S. 73. „Mi Nanne, ja“, SV, I, 133.
S. 73. „Kom mi bette Kipkal“ (SV, I, 87) havde i „Fræ wor Hjemmen“
(S. 201) Titlen „Hjorddrengen synger Tagfatvisen“.
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S. 73. Achton Friis’ Billede af Hjorddrengen findes i „Fræ wor Hjem
men“ S. 200.
S. 73. „Fra 1901 til 1904 ...“, dateret 6. Aug. 1927.
S. 76. „Men aldrig har jeg drevet mine Arkivstudier saa energisk ...“,
dateret 7. Aug. 1927.
S. 76. „da jeg fattes de Dokumenter, der skulde gøre Sagen klar, men
som for Tiden ligger paa Jenle“ — et af de Steder hvoraf ses, at Manuskriptet
er udarbejdet uden for Aakjærs Hjem og kun meddeler ukontrolleret Erin
dringsstof, der naturligvis skulde have været grundig bearbejdet, baade med
Hensyn til Indhold og Form, inden det præsenteredes for Læseverdenen.
S. 81. „Det var jo egentlig et stort Foretagende ...“, dateret 8. Aug. 1927.
S. 81. „Værket skulde udkomme i Hæfter a 50 Øre“. — Et Par af de
herefter følgende Oplysninger har allerede været meddelt i det foregaaende
(S. 14). — Frimærkeforbruget er, karakteristisk nok, opgivet forskelligt de
to Steder.
S. 83. Goos, d. e. den nuværende Universitetskvæstor Karl A. G.
S. 83. From, d. e. den senere Inspektør for Vridsløselille Valdemar F.
S. 88. „Nansen, den Gavtyv ...“, dateret 10. Aug. 1927.
IV

S. 90. „Vi er nu naaet hen til 1904“ — Aakjærs Blicherbog udkom nem
lig 1903—04.
S. 91. „Vredens Børn“, SV, VI, 439; „Jakob og hans Sønner“ SV, I, 187;
„Jens Vejmand“, SV, I, 185; „Da Hyrdedrengen skulde i Skoven“, SV, VII,
43; „Naar Bier sværmer“, SV, VI, 423.
S. 92. „... en Februardag“ — 1906.
S. 92. „Rugens Sange“ udkom 1906, „Vredens Børn“ 1904 Nov.
S. 92. .. en Gang sammen med min Ven Niels Bransager“ — nemlig
i Sommeren 1903.
S. 93. „Under min Langfærdsfart igjennem Europa i 1906“, dateret 11Aug. 1927.

S. 98. „Efter en 6 Ugers Ophold i Mellemevropa ...“, dateret 12. Aug.
1927. — Sine Rejseskildringer vilde Aakjær sikkert have udvidet før Tryk

ningen af Bogen. Derpaa tyder et Indskud paa dette Sted: „Se Dagbøger
fra Rejsen“.
S. 101. „en halv Snes Tusind Shilling“ — i SV, IV, 484, hvor den samme
Historie fortælles, opgives Lord Rosebery’s Bidrag til 30.000 Sh.

V

S. 104. „I min første Forfatterperiode ...“, dateret 13. Aug. 1927.
S. 105. Thøger Larsen døde 29. Maj 1928, altsaa tre Fjerdingaar efter at
dette blev dikteret.
S. 105. „Ungt Blod“ — omtalt i „Før det dages“, S. 205.
S. 105. „Riget“ redigeredes kun af Jessen og Nielsen. I den redaktionelle
Treenighed manglede Aanden, Johs. V. Jensen.
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S. 107. „Vi gik begge halvmætte fra Bordet“. — Her skulde der vel have
været indflettet nogle flere Anekdoter; thi Manuskriptet har den paren
tetiske Tilføjelse: „Se Optegnelser fra 1902“.
S. 108. „Vi fik en lun Passiar ...“, dateret 14. Aug. 1927,
S. 115. „Og nu, som gammel Mand ...“ — Evald Tang Kristensen levede
endnu, da dette blev skrevet; han døde først 9. April 1929, 86 Aar gi.

VI
S. 116. „Mens mit Liv fra Slutningen af 90’erne ...“, dateret 15. Aug.
1927.

S. 117. „Et Karlekammer“, SV, IV, 295.
S. 119. „Ogsaa min Ven Esper Andersen ...“, dateret 16. Aug. 1927.
S. 119. „... det Raseri, jeg havde haft Held til at vække“. — Her vilde
Aakjær utvivlsomt have meddelt et passende Udpluk; thi han henviser i
en Parentes til sin Scrapbog.
S. 119. „Her kommer fra Dybet den mørke Armé“, trykt under Titel
„Tyendesang“ SV, I, 263.
S. 120. „Paa Aftægt“, SV, VII, 56 ff., udkom April 1907. Aakjær flyttede
ind paa „Jenle“ samme Foraar.
S. 122. „Det var en smuk Sommerdag ...“, dateret 17. Aug. 1927.
S. 122. „Her traf jeg en gammel Kvinde“. — Manuskriptet har: „Her
paa Høde Ejsenskirke traf jeg osv.“. Der har maaske i Diktatmanuskriptet
staaet: „paa Højde med Ejsing Kirke“ — den ligger nemlig V/a km fra
Hovedlandevejen til Holstebro.
S. 123. Peder Christian og Søren (Jepsen) i Bilstrup — begge omtalte
i „Fra min Bitte-Tid“, S. 115, Portrætter ved S. 113.
S. 125. Achton Friis deltog 1906—08 i Mylius-Erichsens Danmarksekspe
dition til Grønland. „Paa Aftægt“ udkom, som før sagt, 1907.
S. 128. Opholdet i Roskilde 1901 er allerede berørt S. 43.
S. 128. „Livet paa Hegnsgaard“, SV, III, 1 ff., udkom 1907.
S. 132. „Jenle“ købtes 1906; Købekontrakt dateret 20. Jan.
S. 132. „Det kan spilles Gang paa Gang, baade i Hovedstaden og Pro
vinsen“. Aakjær omtaler, mærkværdigvis, ikke paa dette Sted sit Stykkes
Opførelse paa Folketeatret i 1923. Rent i Forbigaaende nævnes denne Op
førelse S. 159, hvor han taler om „Hejmdals Vandringer“, som han først
fiki Mod og Lyst til at fuldende i sin Glæde over den Scenelykke, hans
Stykke ved denne Lejlighed havde haft. Det opførtes mere end 80 Gange,
og blev ham en god Indtægtskilde. Han havde her fortrinlige, jydskfødte
Fortolkere i Hovedrollerne.
S. 133. „Ulvens Søn“, SV, III, 89 ff., udkom 1909.
S. 133. „Naar Bønder elsker“, SV, III, 189 ff., udkom 1911.
S. 134. „Himmelbjærgpræsten“, SV, III, 275, udkom 1917.
S. 134. „Rejsegildet“, udkom paa Gyldendals Forlag 1917.
S. 136. „Kom mi bette Kipkal“ og „Mads Tammesens Maren“, SV, I, 87
og 88 (her dog daterede henholdsvis 13. og 15. August). — Bostrup Tinghøj
ligger nærmest Syd for Jebjærg.
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S. 138. Johannes Villarisen — om ham se mere i „Fra min Bitte-Tid“,
S. 119 og Noterne hertil.
S. 138. „Gammel Jehannes“, SV, VII, 341 ff., udkom 1911.
S. 138. „Der er mange, der har spurgt mig ...“, dateret 25. Aug. 1927.
S. 140. „... ellevild af Lykke over sin Succes“. — Her gentager Manu
skriptet den Historie, Aakjær fortæller i „Fra min Bitte-Tid“, S. 125, om
sin sidste Afsked med. Johannes; udeladt her.
S. 140. „Et Par Aar senere“ — d. v. s. efter Udgivelsen af „Gammel
Jehannes“.
S. 140. „Esper Tækki“, SV, VII, 375, udkom 1913.
S. 142. „Po fir glowend Pæl“ udkom paa Gyldendals Forlag 1923.
S. 142. „... et Aar valgt mig til Brandsynsmand“ — det var i 1922.
„Kompagnonerne“ var Proprietær Buchhave paa Slejtrup og Husmand Chr.
Jensen.

VII

S. 145. „Omkring 1910 ...“, dateret 26. Aug. 1927.
S. 147. „min Søn Svend“ — nu Landsarkivar i Viborg.
S. 148. Gilgamesh (se „Folkenes Historie“, I, 129 og Niels Møller:
„Verdenslitteraturen“, I, 210), en assyrisk Heros. I et Epos om ham be
retter Utnapishtim om sin Frelse i en Ark ud af Syndfloden. Det bliver
altsaa ham der kommer til at svare til Noa.
S. 149. „Arbejdets Glæde“, SV, VIII, 1 ff., udkom 1914.
S. 149. „Bonden og Danmark“, SV, IV, 440 ff. — Foredraget siges dær
at være holdt i Skem 27. Maj 1912. —i „Gror der noget i de Urtepotter?“
— Se S. 450, Lin. 1 f. o.
S. 151. „En er, som en er ...“ — Citat fra „An Mari trajter 01“, SV,
I, 180 ff.
S. 152. „Hvor der er gjærende Kræfter“, SV, VIII, 187 ff., var ikke den
næste Roman, Aakjær skrev efter „Arbejdets Glæde“. Den næste var „Jens
Langkniv“, som udkom 1915. „Hvor der er gjærende Kræfter“ udkom 1916.
S. 158. „Til Dr. Bourgeoisiæ Hans Brix“ — trykt „Ravperler“, Aakjærs
Julebog 1918. Optrykt i Mindeudgaven af hans Samlede Digte II, 257 (under
Titlen „Til en Kritiker“).
S. 158. „Endnu skylder jeg at gøre Rede for ...“, dateret 27. Avg. 1927.
S. 158. „Hejmdels Vandringer“ udkom hos Gyldendal 1924.
S. 159. „Livet paa Hegnsgaard“ opførtes paa Folketeatret 1923, første
Gang den 27. Okt.

VHI
S. 161. „Tobinds Udgaven“, d. e. SV, I—II.
S. 162. „Om Kvisten der blæser en strygende Vind“, trykt under Titel
„Den revolutionære Student“, SV, I, 102. Allerede omtalt i „Før det dages“,
S. 197 og Anmærkningen hertil.
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S. 162. „Ole“, SV, I, 86.
S. 162. „Jens Vejmand“, SV, I, 185.
S. 163. „Klokken“, SV, I, 82.
S. 165. „Efter „Jens Vejmand“ er „Havren“ ...“, dateret 28 Avg. 1927.
— „Havren“, SV, II, 141.
S. 166. „Hellig Krig“, SV, VII, 159.
S. 170. „Jens Vejmand“, „Jeg bærer med Smil“, „Nu er Dagen“ og „Som
dybest Brønd“ — SV, I, 185, 240, II, 70 og 161.
S. 170. „Jens Kuk“, „Høstvise“, „En lystig Sang“ — SV, II, 42, I, 227,
II, 22.
S. 171. „Gylden Sol“, SV, II, 151.

IX
S. 173. „Lad mig i Dag fortælle ...“ — dateret 29. Avg. 1927. Bemærk
Udtrykket „i Dag“, et Vidnesbyrd om Bogens Tilblivelsesmaade.
S. 173. Enevold Sørensen var Kultusminister 1905—09.
S. 174. „en Gamaliel, der sad ved Paulus’ Fødder“ — det var vel ellers
Paulus, der sad ved Gamaliels Fødder (Ap. G. 22,2).
S. 174. Landbrugsminister blev Anders Nielsen 1908. Han var det 1908—09
og igen 1910—13.
S. 176. Jenletalen fra 1912 findes vist allerhøjst som Avisreferat. Aakjær
har, saavidt vides, ikke ladet den trykke op senere.
S. 178. „... nogle nærgaaende Vers“ — trykt i „Glimmersand“ (Aakjærs
Julebog 1919), S. 42, nu ogsaa i Mindeudgaven af hans „Samlede Digte“,
II, 295 (under Titel „Bakkehuset“).
S. 180. „Det var Genforeningsaaret 1920“. — Det har ikke været Ud
giveren muligt at fastslaa det nøjagtige Tidspunkt for den Oplevelse, Aakjær
her beretter om. Underretningen om, at man i Versailles havde besluttet Af
stemning i en tredje Zone, kom til København 8. Maj 1919; men da var der,
saavidt Ove Rode mindes, ikke Middagsselskab hos ham. Og 14. Marts 1920,
da Afstemningen i Flensborg fandt Sted, kan heller ikke være den Dag,
Aakjær tænker paa; da var Ove Rode hos Zahle. — Bjørn Bjørnson blev
1919 60 Aar og fejredes i den Anledning baade i Norge og Danmark.
S. 182. „Samme Aar, som han blev Konseilspræsident“ — Zahle blev ud
nævnt 21. Juni 1913. Den Jenlefest, der er Tale om, fandt Sted 1914, altsaa
Aaret efter. Zahle var da paa Rygen, ikke paa Femern, og sendte i sit Sted
Ivar Berendsen som Taler.
S. 184. Peter Nansen — hans Udtalelse er allerede citeret S. 14.

TILLÆGGET

S. 191. „Besøg hos Georg Brandes“. Det fremgaar ikke af Manuskriptet,
hvor Aakjær havde tænkt sig at anbringe denne lille Skitse.
S. 195. „Systemskiftet 1901“. Manuskriptet har ikke denne Titel. Det
findes i et Læg med Titlen „2 Billeder“ som Nr. I og med Bemærkning:
„Indføjes“. Det hører hjemme omtrent S. 29—30.
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S. 199. „En lille Ledetraad til min Livsudvikling“ er dateret 6. Sept. 1927.
En Synopsis over det hele Memoireværk, aabenbart skrevet med Døden for
Øje. — Ved Slutningen af „Andet Afsnit“ har Aakjær med Blyant tilføjet:
„Ev. T. Kristensen“.
S. 205. „Min sidste Vilje“ er dateret 11. Okt. 1927, og Manuskriptet bærer
Jeppe Aakjærs egenhændige Underskrift — Paa Bagsiden af Omslaget til
denne Viljestilkendegivelse har han med egen Haand skrevet følgende
Blyantsnotits: „Dette Udkast til min sidste Vilje blev brugt af Højesterets
sagfører Schiørring, Kjbh., til Opsættelse af mit egentlige Testament Foraaret 1928. J. A.“

