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Forord

Erindringer er spændende historielæsning. De giver os 
et billede af de tanker, følelser og begivenheder som de 
oplevedes af erindringsskriveren i hans eller hendes 
samtid. Som læser i dag får vi et par briller til låns, 
hvorigennem vi kan se en dagligdag med huslige gøre
mål, børneopdragelse, arbejdsforpligtigelser, bekym
ring og glæde ved siden af konjunktursvingninger, 
krige og omvæltninger. Sagt med andre ord, vi ser, 
hvorledes »den store historie« hang sammen med det 
enkelte menneskes dagligdag udfra hans eller hendes 
synsvinkel. Mange erindringer er som Christen Olsens 
skrevet i alderdommen lang tid efter begivenhederne 
fandt sted, og giver således også et enkelt menneskes 
status over dets eget liv og virke. Nogle ting vil natur
ligvis, bevidst eller ubevidst, være udeladt, fordi de 
har været ubehagelige eller kunne stille erindringsskri
veren i et uheldigt lys. Men vi får alligevel et godt 
indtryk af, hvilke begivenheder og oplevelser den en
kelte har oplevet som væsentlige.
Det var derfor med stor interesse Strandbergs Forlag 

modtog henvendelsen fra Sven Aage Voigt Andersen i 
det tidlige forår 1983. Han havde i mange år været i 
besiddelse af sin tipoldefar, Christen Olsens erindrin
ger. Men Christen Olsen skrev gotisk håndskrift og var 
dermed ikke umiddelbar tilgængelig for en nutidig læ
ser. Først for ganske nylig dukkede en afskrift af det 
originale manuskript op under en oprydning af et pul
terkammer. Det viste sig, at Christen Olsens oldebarn, 
Aage Bencke, havde transskriberet hele erindringen, 
der er på 578 håndskrevne sider. Sven Aage Voigt An
dersen blev hurtigt klar over, at han var i besiddelse af 
en enestående historisk kilde, men også at den burde 
nå ud til en videre kreds.
Christen Olsen var som skolelærer en god fortæller og 
dertil velformuleret og er i sig selv spændende at læse. 
Men han tilhører også den første generation af skole
lærere, der skulle føre skoleloven af 1814 ud i livet, og 
hans erindringer giver på mange måder et billede af et 
samfund i bevægelse. Lektor ved Historisk Institut på 
Københavns Universitet, mag. art. Chus Bjørn, kom
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menterer i sin indledning personen Christen Olsen og 
hans samtid.
Ved udgivelsen af erindringen har vi holdt os til det 
originale manuskript, således at Christen Olsens egen 
stavemåde og tegnsætning er bibeholdt. Cand. mag. 
Klaus Egeberg, der er arkivar ved Rigsarkivet, har 
gennemset og rettet transskriberingen. Det har kun 
enkelte steder været nødvendigt at tilføje et ord eller en 
stavelse af hensyn til forståelsen. Dette er markeret 
med ( ). I modsætning hertil er Christen Olsens egne 
parentetiske bemærkninger markeret med [ ].
Der går mange fine tråde gennem Christen Olsens 
erindringer, og vi har derfor følt det nødvendigt at 
gengive hans livshistorie i hele dens udstrækning. Ef
ter beretningen om sit liv har Christen Olsen nogle 
mere filosofiske betragtninger om religionen og livet. 
Disse er ikke medtaget i denne udgivelse.

Christen Olsens erindringer er illustreret med et sam
tidigt billedmateriale. Kriterierne for billedudvælgel- 
sen har været, at de skulle have en nær tilknytning til 
personen Christen Olsen eller de begivenheder, han 
selv fandt væsentlige for sit liv. Billederne er dels illu
strationer til tekstens virkelighed med den samme 
grundholdning til begivenhederne, dels uddybende 
kommentarer til teksten. Hvor det har været muligt, 
har vi bragt supplerende kilder til Christen Olsens livs
historie.

Der ligger et meget stort forarbejde og et vidtgående 
indsamlingsarbejde bag denne udgivelse, og vi retter 
en varm tak til de arkiver og samlinger og ikke mindst 
til Christen Olsens tipoldebarn Sven Aage Voigt An
dersen, som beredvilligt har stillet viden og materiale 
til rådighed for Strandbergs Forlag.
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Indledning
Af Claus Bjørn

Lærer Christen Olsen (1799-1878) blev født og vok
sede op i det nordøstlige Sjælland og her fik han med 
en ganske kort afbrydelse sin gerning som lærer, og her 
tilbragte han sit otium til sin død. Han fødtes i lands
byen Nejede i Alsønderup sogn nær Arresø, og hans 
opvækst fandt sted hos bedsteforældrene i Gadehusene 
nær Hillerød tæt ved Gribskov. 1817-20 uddannedes 
han som lærer på Jonstrup seminarium der dengang 
som navnet antyder, lå i landsbyen Jonstrup mellem 
Måløv og Farum. Efter eksamen fulgte så et årstid i 
»udlændighed«, da Christen Olsen virkede som huslæ
rer på Billesborg umiddelbart syd for Køge, men alle
rede i 1821 vendte han tilbage til det nordøstlige Sjæl
land, idet han blev ansat ved skolevæsenet i Helsingør. 
1832 flyttede han fra byen til landet og blev lærer ved 
skolen på Karlebo Overdrev i Karlebo sogn, tæt øst for 
Hillerød. Og efter sin afsked som lærer i 1862 flyt
tede han de få kilometer til Hillerød, hvor han levede 
som lærer og senere som pensionist til sin død 78^2 år 
gammel. Hermed er tegnet de ydre, geografiske ram

mer om hans levnedsløb, og det er ikke uden grund, 
at Christen Olsen indleder sine erindringer, der her
med udgives, med en ret indgående skildring af sin 
»Fødestavn« i topografisk perspektiv.

Tilknytningen til denne del af Sjælland giver Chri
sten Olsens erindringer deres særlige præg. Den nord
østlige del af Sjælland - det, der så omtrentlig svarer 
til Frederiksborg amt - har gennem i det mindste vor 
nyere historie haft sin egen karakter. Hvadenten man 
beskæftiger sig med sociale, økonomiske, politiske el
ler kulturelle sider af historien, så har denne egn sit 
særpræg, der indebærer, at man må beskrive den ad
skilt fra det øvrige Sjælland. Det er ikke blot denne 
egns ofte berømmede landskabelige skønhed, der spil
ler ind her. Men de særlige ejendomsforhold, der blev 
etableret tilbage i 1500-tallet, har så at sige op gennem 
de følgende århundreder rettet udviklingsforløbet lidt 
anderledes ind, end det har været tilfældet i det øvrige 
land. Og det må med det samme nævnes, at de særlige 
ejendomsforhold har haft deres afgørende betydning 
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for etableringen af den også af Christen Olsen be
sungne naturskønhed!

Det nordøstlige Sjælland var Kronens besiddelse, og 
denne del af Sjælland havde København som nabo. De 
to ting var ikke uden indbyrdes sammenhæng, og 
begge har afgørende betinget det særlige nordsjælland
ske præg. Der var ingen eller rettere meget få godser 
- men der var slottene. Og der var ikke herremænd - 
men der var kongelige betjente på alle niveauer fra 
øverst amtmanden på Frederiksborg slot til nederst 
den talrige stab af opsynsmænd og lignende ved sko
vene. Kongemagten var noget meget nærværende i 
denne del af Sjælland, hvor den almindelige beboer i 
købstæderne eller på landet så at sige dagligt havde den 
for øje. Hillerød havde Frederiksborg og Helsingør 
både Kronborg og Øresundstoldinstitutionen. Frede
riksværk var i hele sin opståen og udvikling nøje for
bundet med Kronen, uanset om værkerne var privat
ejede eller i statsbesiddelse. Og landbefolkningen var 
Kronens umiddelbare undergivne. Ganske vist var der 
indskudt forskellige grader af funktionærer mellem 
dem og kongemagten, men det var dog majestæten 
selv, der stod som herskab, når man fik fæstebrev på 
en gård eller et hus. Og dette forhold ændredes ikke 
ved indførelsen af det arvefæste, der indledtes i 1788. 
Det var da heller ikke sjældent at se og opleve konge
magtens personlige repræsentanter i denne del af lan
det, således som Christen Olsen giver flere eksempler 
på.

København lå indenfor rækkeviddde - og Nordøst
sjælland lå indenfor rækkevidde af København. Det 
betød, at man var tættere på begivenhederne end i 
andre egne af landet. Skovene, slottene og søerne 
gjorde egnen til turistmål allerede for århundreder til
bage, og særlig den skovrige del har herhjemme højest 
anciennitet som landliggerområde. Man handlede i 

København og man fulgte med i, hvad der foregik i 
hovedstaden. Nordøstsjælland var i det hele at betragte 
som opland for København, hvilket også var medvir
kende til, at en række af vore tidligste industrielle ak
tiviteter blev lokaliseret i denne del af Sjælland. Sko
vene gav ildebrændsel og vandområderne, søer og åer, 
muligheder for drivkraft i tiden før den egentlige in
dustrialisering. Kulsvierhåndteringen, hvis økonomi
ske grundlag var afsætningsmulighederne først og 
fremmest i København, gav egnens befolkning et spe
cielt bierhverv - og gav grundlag for en omfattende 
mytedannelse. Det er vanskeligt at udskille, hvorme- 
get der er vildtvoksende sagndannelse, og hvormeget, 
der har bund i virkeligheden, når man kommer ind på 
kulsviererhvervet. Man hører tidligst om kulbrænding 
i Nordsjælland i 1535, men dets største udbredelse sy
nes at ligge i årene umiddelbart omkring 1800. Det er 
bemærkelsesværdigt, at Christen Olsen, der fik sin 
længste virketid ret centralt i det, der kunne betragtes 
som kulsvieregnen, stort set nøjes med at gengive det 
sædvanlige traditionsstof om dette erhverv og dets ud
øvere. Det kunne tyde på, at kulsvidningen allerede da 
var meget indskrænket i forhold til tidligere.

De her skitserede særlige erhvervsmuligheder havde 
nær sammenhæng med tilstedeværelsen af en efter 
danske forhold temmelig omfattende jordløs landbe
folkning, således som den allerede kan konstateres 
i 1700-tallet. Skovene gav mange et udkomme - ret
mæssigt eller uretmæssigt. De industrielle etablisse
menter i Frederiksværk og Hellebæk, teglværkerne 
på Hørsholmegnen, beskæftigelsesmulighederne i by
erne, først og fremmest Helsingør, betingede en

Nordsjælland, ca. 1840.
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underklasse på landet med ret markant adskillelse til 
den egentlige, gårdbrugende bondebefolkning. Ky
sterne tillige med de gode afsætningsmuligheder for 
fangsten gav udkomme til en talrig fiskerbefolkning 
langs Øresund og Kattegat. På sin første visitations
rejse i 1836 noterede biskop J. P. Mynster om Lynge- 
Kronborg herred - den østlige del omfattende også 
Karlebo sogn: »Stor Folkemængde, mange smaa Par
cellister, for det meste fattige..«. Der var vel en bety
delig del af disse parcellister, der havde lidt jord, men 
det er et samstemmende træk i alle beskrivelser fra 
perioden, at denne egn husede en stor befolkning, hvis 
udkomme ikke hævede sig meget over eksistensmini
mum.

Over denne stod gårdbrugeme, der efterhånden alle 
blev arvefæstere. Den var gennemgående velstillet, og 
den synes ikke overraskende tidligere end bondebe
folkningen iøvrigt at have optaget bykulturelle normer 
og forestillinger i sin livsform, samtidig med at den på 
andre områder hængte ved traditionen. Tidligt ople
vede man i dele af det nordøstlige Sjælland, at gårdene 
blev overtaget af - som det hed i datiden - »Personer 
udenfor Bondestanden«. Det førte også med sig, at 
grænsen mellem proprietær og gårdmand lå forholds
vis lavt i det nordøstlige Sjælland, og det satte afgø
rende sit præg på det sociale liv på landet. Det billede, 
der tegnede sig i løbet af 1800-tallet af den nordsjæl
landske gårdmand, viste en meget standsbevidst, vel
situeret og konservativ type, som da også kim i ret 
ringe omfang lod sig drage med ind i det, der går under 
betegnelsen »de folkelige bevægelser«. For en skolelæ
rer som Christen Olsen var der en afstand til denne 
gruppe, og det er uden tvivl karakteristisk, at han i sin 
skildring af sin tid i Karlebo tydeligvis har en distance 
til sognets egentlige bønder.

Christen Olsens levnedsløb, strækker sig således

som det beskrives i det følgende, fra landboreformer
nes tidsalder til 1860’eme, hvor den pensionerede sko
lelærer funderer over virkningerne af næringsfrihedens 
indførelse og de konsekvenser, anlæggelsen af bl.a. et 
gasværk i Hillerød har haft for den kommunale skat
tebyrde! Det bondesamfund og bondeliv, han skildrer 
i sin indledning er ret uforandret 1700-tallets og kan 
forme sig som et supplement til Joachim Junges be
kendte Den nordsjællandske Landalmues Character, 
Skikke, Meninger og Sprog (1798), hvorfra han antage
lig også har hentet ideen med en dialekt-ordliste. Født 
i et hjulmagerhjem, men fra sit første til sit sekstende 
år i huset hos sin bedstefader, hvis stilling vel nærmest 
kan beskrives som en betroet skovløbers, har Christen 
Olsen oplevet en barndom og opvækst så at sige på 
kanten af det skel, der gik mellem almue og ikke- 
almue. Og det var i 1800-tallet s begyndelse et afgø
rende skel. Vel var stavnsbåndet blevet ophævet i 1788 
med fuld virkning fra år 1800, men stadig gik der i den 
personretlige lovgivning og i alles forestillingsverden - 
bondens inklusive - en skillelinie mellem almuen og 
alle andre. Det betød således, at kun bondefødte karle 
var værnepligtige, og det indebar, som Christen Olsen 
også nævner det, at enhver, der opfattede sig som til
hørende befolkningen »udenfor bondestanden« kunne 
tiltale enhver af bondestanden med »du«, mens det 
ville være en grov fornærmelse, hvis en bonde tiltalte 
en ikke-bonde med den samme betegnelse. Christen 
Olsen vokser op hos sin bedstefader så at sige i udkan
ten af forstvæsenet og dermed af den verden, der var 
af »stand«. Han bliver bekendt med dansk forstvæsens 
på dette tidspunkt store gamle mand, overførster 
Georg Wilhelm Brüel (1752-1829), og han er tydeligvis 
meget tiltrukket af den verden, han møder blandt de 
forskellige funktionærer ved den nordsjællandske 
skovadministration. Det er da oplagt en katastrofe for 
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ham, da han i 1815 ikke blot må vende tilbage til hjul- 
magerhjemmet hos sine forældre rent fysisk, men også 
standsmæssigt må returnere til en almuetilværelse 
endda under de gårdbrugende bønders. Løsningen for 
Christen Olsen bliver så skolelæreruddannelsen og for
beredt af den stedlige lærer kunne han 1. juli 1817 
optages på Jonstrup Seminarium.

Christen Olsen havde hermed reddet sig ud af og op 
over almuen, men han havde sine rødder i bondebe
folkningen. I opfattelsen af sine senere overordnede 
kan man ikke sjældent spore en holdning, som kunne 
minde om den modvilje, hvormed bonden, almuen, 
betragtede dem, der stod over ham. Og som skolelærer 
var han kim lige sluppet ind i den verden, der hævede 
sig over almuen.

Jonstrup Seminarium var blevet taget i brug i 1809, 
idet det efterfulgte det i 1791 oprettede Blågårds Se
minarium ved København, hvis bygninger var blevet 
ødelagte ved englændernes bombardement i 1807. 
Dets beliggenhed i den lille landsby af samme nayn i 
Værløse sogn, hvor det fik til huse i en tidligere klæ
defabrik, gav seminarielivet et særligt, måske lidt iso
leret præg. Men livet på seminariet, hvor seminari- 

steme var indkvarteret under uddannelsen, prægedes 
til gengæld af et fællesskab mellem institution og elever 
og af en, som det synes ud fra Christen Olsens erin
dringer, positiv korpsånd, der ikke var uden opdra
gende værdier og som i hans fremstilling kan have 
mindelser oin kostskolelivet andre steder. Jonstrup 
Seminarium gav de unge lærere en efter tidens forhold 
god og grundig uddannelse, og biskop J. P. Mynster 
satte i sine visitatsberetninger fra 1830’eme og frem
efter Jonstrup-læreme højest blandt den sjællandske 
skoles lærerstand. Der eksisterede endnu på Christen 
Olsens tid en række såkaldte præstegårdsseminarier, 
men de gav næppe de vordende lærere den både faglige 
og pædagogiske basis, som Jonstrup og det allerede i 
1826 nedlagte seminarium på Brahetrolleborg på Fyn. 
Christen Olsen afsluttede sin uddannelse med en smuk 
førstekarakter og overhovedet med et positivt resultat, 
så det kan ikke overraske, at han gengiver både de 
enkelte karakterer og sin dimissionsattest! Som den 
eneste mislyd noterer man bemærkningen om, at han 
ikke kan forestå kirkesangen, hvad der kunne være en 
afgørende hindring i karrieren - en lang række af de 
bedste skolelærerembeder var netop forbundet med 
stillingen som kirkesanger.

Skolen og læreren i 1800-tallets begyndelse

Knap 21 år gammel stod Christen Olsen med sit eks
amensbevis og sin dimmissionsattest. Det var ikke 
usædvanligt, at den færdiguddannede lærer kun lige 
var omkring de tyve år, men hvordan var skolen, og 
hvilken tilværelse kunne læreren så forvente at gå ind 
til.

Det er en almindelig udbredt opfattelse, at året 1814

er det afgørende år i dansk skolevæsens historie, hvor
fra der fører en lige og ubrudt linie frem til vore dage. 
Årstallet har samme karakter af myte som 1788 i bon
destandens historie og 1901 i vor demokratiske udvikling. 
Men det må slås fast, at de to skoleforordninger - en 
for købstæderne og en for landsbyen - snarere går ind 
som et led i en udvikling, sat igang et godt stykke 
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tilbage i 1700-tallet. Og 1814 betød ikke, at der med 
eet slag blev etableret et skolevæsen, der kunne føre 
lovgivningens intentioner ud i livet. I Helsingør, hvor 
Christen Olsen blev ansat i 1821 blev den kommunale 
skoleordning etableret omtrent samtidig, og på Kar
lebo Overdrev, hvor han senere fik stilling, blev der 
bygget en skole for børnene her i 1823. Men forord
ningerne af 1814 gav naturligvis de rammer, de lokale 
instanser så skulle fylde ud. En ting var så etableringen 
af disse rammer med skoler, lærere osv. Men der var 
også befolkningens accept af lovenes krav om under
visningspligt, og her kan ikke mindst Christen Olsen i 
sine erindringer fra Karlebo berette om et misforhold 
mellem lovens bogstav og de faktiske forhold. Man 
skal formentlig en menneskealder efter 1814, før man 
på landsplan kan regne med, at lovgivningens bestem
melser og intentioner er ført ud i livet og almindelig 
anerkendt af befolkningen i alle lag.

De gamle degneembeder forsvandt og disses ind
komster blev overdraget til skolen. Og den nye skole
lærer forenede i sin gerning to tidligere embeder - deg
nens og skoleholderens. Læreren skulle naturligvis 
undervise børnene, men han var også at betragte som 
præstens underordnede medhjælper i lighed med deg
nen. Sognepræsten var skolelærerens overordnede, 
ikke blot i de anliggender, der vedrørte kirketjenesten, 
men også i selve lærergerningen. Og videre op i syste
met var det igen gejstligheden, læreren havde som au
toriteter - først provsten og siden biskoppen. Spæn
dingerne mellem præst og lærer er fællesgods i beret
ninger og erindringer fra tiden - ikke mindst når det 
er lærere eller lærerbøm, der beretter. Lærersønnen 
Anton Nielsen, Rerslev i Vestsjælland, hvis fader var 
omtrent jævnaldrende med Christen Olsen, beskriver 
således i sine barndomserindringer, hvorledes den lo
kale præstehustru havde for skik at lade hans fader 

kalde til sig under påskud af, at præsten ville tale med 
ham, hvorefter hun så irettesatte ham for en eller an
den uærbødighed, udvist af ham eller hans familie i 
forhold til præstens. For en som han betegner sig selv 
»frittalende« og selvbevidst mand som Christen Olsen, 
der ovenikøbet i en længere periode i Karlebo måtte 
indordne sig under en direkte uværdig præsteskik- 
kelse, har dette underordningsforhold naturligvis væ
ret en stadig belastning, som det da også med al tyde
lighed fremgår af beretningen.

I økonomisk henseende havde læreren over sig en 
skolekommission, hvor iøvrigt også præsten havde 
sæde og normalt var den toneangivende, og efter ind
førelsen af sogneforstanderskabeme i 1841 - her fandt 
man sædvanligvis igen den stedlige præst - var det 
hertil, at skolelæreren henvendte sig om spørgsmål 
skolen og embedet vedkommende. Christen Olsens 
erindringer fortæller om en stadig kamp med et sog- 
neforstanderskab, der nidkært vågede over skatteyder
nes tarv og kim nødigt gik med til yderligere udgifter. 
Det er igen et forhold, der kendes fra tilsvarende be
retninger fra lærerside, men det må dog her anføres, at 
biskop J. P. Mynster under sine visitatser i Karlebo i 
1844 noterede i forbindelse med sine indførsler om 
skolen på Overdrevet: »Forstanderskabet blev mundt
lig og skrivtlig paamindet«. Så Christen Olsens bekla
gelser på dette punkt har næppe været grebet helt ud 
af luften.

Da Christen Olsen blev ansat i Helsingør, kunne han 
beregne sin løn til inklusiv fri bolig m.m. til at ligge på 
et sted mellem 300 og 400 rigsdaler. Og da han blev 
forflyttet til Karlebo Overdrev, blev lønnen som føl
ger: 25 tdr. byg efter kapitelstakst, 10 tdr. byg, 6 tdr. 
rug, 128 lispund hø, 192 lispund halm og 32 læs tørv 
a 20 snese in natura, offer og accidenser (dvs. gebyrer 
ved kirkelige handlinger) fra distriktets - altså skole- 
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distriktets - beboere samt bolig og fri benyttelse af en 
jordlod på IF/2 tdr. land »af middelmaadig Beskaffen
hed«. Da Christen Olsen skrev sine erindringer satte 
han disse indkomster til ca. 600 rigsdaler, men mente 
så, at de i begyndelsen af 1830’eme kun beløb sig til 
omtrent det halve. Det var stort set den løn, der var 
blevet anordnet ved loven i 1814, og den var ved sin 
sammensætning konjunkturbestemt. Offerindtægteme 
kunne afhænge af forholdet til beboerne og udbyttet af 
jordlodden afhang naturligvis af den pågældende læ
rerfamilies evner som landbrugere, og også her var 
man afhængige af omgivelsernes velvilje til de arbej
der, der krævede trækkraft. Christen Olsen kunne 
regne med denne imødekommenhed fra beboernes 
side, og det synes som om, at landbruget gav et rime
ligt udbytte.

På hvilket niveau lå så disse lærerindtægter. Kate
keten i Helsingør - d.v.s. den lærer ved borgerskolen, 
der tilligemed varetog degnens funktioner i kirken - 
beregnede i 1822 leveomkostningerne for en familie på 
tre personer til minimum 450 rigsdaler årligt plus det 
nødvendige til klæder, nyanskaffelser m.m. Tallet 
fandtes i en ansøgning om højere løn, men Helsingør 
var en dyr by at leve i. Og indtrykket var ihvertfald, 
at lærerne i byen ikke kunne leve af den løn, de oppe
bar ved det offentlige skolevæsen, men måtte supplere 
deres indtægter ved ofte omfattende ekstraundervis
ning. Til sammenligning kan det nævnes, at herredsfo- 
gedindtægteme i Viborg stift omkring 1830 lå på mel
lem 1000 og 2000 rdl. årligt, mens Christen Olsens 
umiddelbare foresatte sognepræsten i Karlebo kunne 
regne en indkomst på 408 tdr. byg efter kapitelstakst, 
500-600 rdl. i pengeindtægter og så udbyttet af præste
gårdsavlingen, der var på 73 tdr. land af noget bedre 
beskaffenhed end skolelodden på Overdrevet. Det er 
ganske klart, at der var et langt spring ned til skolelæ

rerens løn. Det går som en rød tråd gennem erindrin
gerne, at økonomien til stadighed var vanskelig, når 
det lige ses bort fra de sidste år i embedet. Lærerstan
dens ringe kår i begyndelsen af 1800-tallet var en al
mindelig kendsgerning, og først ved loven af 1856 blev 
der bødet lidt herpå. Anton Nielsen noterer næsten 
som en selvfølgelighed i sine barndomserindringer fra 
et lærerhjem i 1830’eme, at hjemmet som andre lærer
hjem var fattigt. De faste indkomster var beskedne, og 
så var der en betydelig del, som var afhængig af det 
forhold, hvori læreren stod til befolkningen. Læreren 
kunne kun vanskeligt trumfe disse ydelser igennem, 
fordi han netop selv var afhængig af sine omgivelser. 
Det skal så med det samme også nævnes, at skikken 
med at lade læreren nyde godt af slagtningen o.lign. 
ved højtiderne var kendt og udbredt.

Det var ikke blot indtægterne, der bestemte lærer
familiens kår. Var hustruen en dygtig husholderske, 
havde begge helbred og kunnen til at passe landbruget, 
så kunne det vel gå. Men stødte sygdom til, blev der 
for mange munde at mætte eller forstod hverken lære
ren eller hans kone sig på landbrug, så opstod der nemt 
en underbalance i regnskaber, som igen meget nemt 
satte læreren i et ofte pinagtigt afhængighedsforhold til 
de foresatte og omgivelserne. Skønt placeret alleme- 
derst, så var læreren og hans familie endelig af »stand«, 
d.v.s. udenfor almuen, og det havde også sine omkost
ninger i ren økonomisk forstand. Det kunne være krav 
til påklædningen, f.eks. ved kirketjenesten, der skulle 
stilles an ved visitatser, som også Christen Olsen gjorde 
det (skønt biskoppen ikke tog imod frokostinviatio- 
nen), og der kunne være forventninger omkring bør
nenes opdragelse og uddannelse, der ikke ganske 
kunne sættes tilside. Alt dette satte skolelæreren i før
ste halvdel af 1800-tallet i en situation, der var lidet 
misundelsesværdig.

75



Helsingør og Karlebo Overdrev

Efter sin eksamen tilbragte Christen Olsen et tilsyne
ladende meget lykkeligt år som huslærer hos skovride
ren på Billesborg under Vallø stift. Meget tyder på, at 
han der oplevede en selskabelig og dannelsesmæssig 
»afpudsning« og en medleven i en for ham attraktiv 
livsstil. Han var ung, stærk og med et overskud til at 
give sig i kast med den attråværdige tilværelse, han her 
mødte hos skovrider Bartholdy.

I 1821 fik han så ansættelse ved den nyoprettede 
borgerskole i Helsingør, der havde til huse i det endnu 
bevarede Karmeliterkloster. Helsingør var da en af 
landets største provinsbyer, men med sit eget særpræg. 
Byen savnede det sædvanlige store opland, der havde 
købstaden som centrum. Oplandet var ganske vist tæt- 
befolket, men det var snævert afgrænset af havet, der 
til gengæld var byens livsnerve. I Helsingør blev Øre
sundstolden opkrævet af de forbipasserende skibe fra 
fremmede nationer, og det så at sige vendte byens an
sigt ud mod søen. Byens handel og dens, hvad vi idag 
ville betegne som dens servicefunktioner, var rettet ind 
mod skibsfarten, og den stadige strøm af søfolk måtte 
sætte sit præg på byens liv. Christen Olsen har levet 
med i dette liv med de mange besøgende, militære som 
civile og han har fornemmet dette pust fra den store 
verden, som når den russiske flåde ankrede op eller 
kongelige gæster fra den anden side af Sundet passe
rede forbi. Og han blev mærket af bagsiderne af dette 
liv. Helsingør var en dyr by i alle henseender - husleje, 
fortæring og tjenesteydelser lå formentlig på niveau 
med hovedstadens. De mange gæster i byen betingede 
et beværtnings- og forlystelsesliv, og Christen Olsen 
kom hertil ind i en gruppe yngre funktionærer ved 
toldkammeret, hvis rundelige gager tillod dem et for
brug, som hans 3-400 rdl-lønning ikke kunne bære.

Det er ganske oplagt, at han, som han også indrøm
mer, var godt på vej ned af et skråplan, der blev stand
set ved hans ægteskab med den separerede madam 
Birgitte Marie Thomsen.

Christen Olsens ophold i Helsingør var ikke lykke
ligt. Han taler selv om en nedslidning på grund af 
overarbejde med undervisning i hustruens skole ved 
siden af embedsgemingen. Det er også mærkbart, når 
man læser afsnittet om tiden i Helsingør og sammen
ligner det med skildringen af de øvrige livsafsnit, at 
han ikke fortæller alt om sin tid og sin tilværelse her. 
Der antydes konflikter på det familiære plan, og der er 
næppe tvivl om, at han har oplevet en stærk spænding 
mellem den dragning, han må have følt til det pulse
rende og tiltrækkende liv omkring sig - læs blot hans 
skildring af besøget i Skåne hos de to fætre Lundby - 
og så det opslidende skoleliv og de hurtigt øgede for
sørgerforpligtelser.

Redningen blev ifølge Christen Olsen selv forflyttel
sen til embedet som skolelærer på Karlebo Overdrev. 
Noget avancement kan det næppe kaldes, men der er 
ikke tvivl om, at han måtte væk fra byen. Der er ikke 
grund til at betvivle sammenhængen med det efterhån
den elendige helbred. Bytilværelsen var i begyndelsen 
af 1800-tallet usund på grund af manglende hygiejne, 
forholdsvis dårligere ernæringsforhold end på landet 
og vel også for en småt stillet lærerfamilies ringe og 
usunde boligforhold. Det var gennem hele 1800-tallet 
almindeligt, at de, der på en eller anden måde skran
tede i byerne, søgte helbredelse ved ganske enkelt at 
flytte til landet og tage fat ved landbrugsarbejde. Og at 
det ofte hjalp. Hyppigt har der formentlig været tale 
om lidelser af tuberkuløs art, og når Christen Olsen 
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taler om, at brystet var angrebet, kunne det tyde i 
Ramme retning.

Karlebo sogn strækker sig fra Øresund et godt 
stykke ind i landet og når næsten frem til Hillerød midt 
i Nordsjælland. Den vestlige del har form som en kile 
afsluttet af et næsten kvadratisk felt, det såkaldte Kar
lebo Overdrev, nu indlemmet i Hillerød og så godt som 
fuldt bebygget. Grønholt Hegn indsnævrer den kile, 
der forbinder overdrevet med det øvrige sogn, og så 
omtrent hvor denne vestlige udløber »hænger fast« på 
det øvrige byggedes i 1823 en skole for beboerne på 
overdrevet og de nærmest liggende byer.

Karlebo Overdrev havde som Christen Olsen næv
ner det et ringe ry. Bebyggelsen her var kommet i 
forbindelse med udskiftningen. Det havde ikke været 
til at formå nogle af sognets arvefæstere til at flytte ud 
på det landbrugsmæssigt lidet tillokkende overdrev, 
hvis jorder var af dårlig beskaffenhed som ikke havde 
været opdyrket, men netop havde henligget til fælles 
græsning. 1 1795 blev det godt 300 tdr. land store over
drev afkøbt bønderne og udparcelleret i 76 huslodder 
af 4-5 tdr. land og 3 lidt større på mellem 8 og 18 tdr. 
land. De, der overtog disse lodder, fik på forskellig vis 
hjælp fra det offentlige til at komme igang, men det fik 
meget vanskelig kår. Jordene var slette og skulle først 
bringes i kultur, der var langt til de gårde, hvor hus- 

mændene kunne have gået på dagleje, og som egnens 
historieskriver, C. Christensen, Hørsholm, anfører 
det, så betød placeringen klods op ad Store Dyrehave 
og Grønholt Hegn, at det var det samme som at give 
dem anvisning på skoven! De blev kulsviere og der var 
helt frem til 1870’eme talrige skovsager fra dette om
råde. Efter nogle årtier bedredes forholdene dog, skri
ver C. Christensen. Kartoffeldyrkningen blev en stor 
hjælp, og flere lodder blev lagt sammen til mere rime
lige brug. Da C. Christensen, Hørsholm, i 1879 skrev 
om egnens historie og topografi, anførte han, at der nu 
var 26 kørende landbrugere, dels med een dels med to 
heste, og ingen af disse parcellister kunne nu siges at 
høre til »Proletariatet«. Men Nissen flyttede med: Der 
var opført omkring 40 undertags- og indsidderhuse på 
de oprindelige parceller, hvor vilkårene var yderst 
slette.

Men Christen Olsen synes at være faldet godt til på 
overdrevet. De konflikter, han beskriver fra sin tid 
her, hidrører fra forholdet til de foresatte, både lokalt 
og udenfor sognet. Men han har vanskeligt ved at få 
beboerne til at acceptere undervisningspligten, og ved 
sine visitatser både 1836, 1844 og 1853 noterer J. P. 
Mynster de omfattende skoleforsømmelser i distriktet 
- både biskoppens bemærkninger og Christen Olsens 
egen skildring synes dog at lægge hovedansvaret for 
dette forhold på de lokale skolemyndigheder.

Mennesket Christen Olsen

Et begyndende svækket helbred tvang i 1862 Christen 
Olsen til at tage sin afsked fra embedet, hvorefter han 
og hans anden hustru - en søster til hans første, der 
døde i 1846 - flyttede til Hillerød, hvor han nogen tid 

holdt en tilsyneladende ganske velbesøgt privatskole. 
I 1866 døde Christen Olsens hustru, og han flyttede 
ind hos sin datter, der i en ung alder var blevet enke, 
men som videreførte sin afdøde mands kunstdrejerfor- 



retning. Og her skrev han så sine erindringer, der af 
ham selv er dateret 1868.

Erindringerne er tilegnede børn og børnebørn. Hvil
ket billede af sig selv har den knap 70-årige pensione
rede skolelærer nu villet tegne. Det er tidligere anført, 
at han ikke beretter om alt, selv om det kan siges at 
være centrale begivenheder i hans tilværelse. Og man 
kan gå videre og notere sig, at det er ret kortfattet, 
hvad man hører om hans familieliv, indtil han så at sige 
ved afslutningen nærmest bliver tvunget til at redegøre 
for en række forhold. Omtalen af ikke mindst den før
ste hustru kan nærme sig det stereotype, mens der 
siges mere om den yngre søster, han giftede sig med 
anden gang. Men nogen virkelig skildring af de to 
kvinder giver han ikke undervejs. Vi skal også meget 
langt frem i beretningen, før man møder følgende: 
»Denne kjære Søn, tilligemed min ældste ligeledes 
brave Søn Knud Valdemar, der er Svend, og min eneste 
Datter Emma var alle dem, jeg har tilbage af de atten 
Vorherre har skjænket mig..«. Et enkelt bamedøds- 
fald omtales i sammenhæng med den første hustrus 
død, og fra Helsingørtiden omtales store udgifter til 
læge og apoteker foranlediget af stor sygelighed »I en 
talrig Familie..«. Sønnen Hans Christians kummer
lige tilværelse omtales først sammen med hans ulyk
kestilfælde og tragiske død efter pensioneringen.

Disse forhold kan meget vel have bevirket, at Chri
sten Olsen kun i beskedent omfang har belyst sine 
hjemlige forhold. De har næppe været opmuntrende 
eller egnede til at fremholde for andre. Christen Olsen 
var skolelærer, men bortset fra at han mener at have 
røgtet sin gerning på tilfredsstillende vis, så synes han 
ikke meget indstillet på at berette om sit arbejde i 
egentligste forstand - det daglige liv i skolestuen, pæ
dagogiske erfaringer, oplevelser med børnene el.lign. 
Christen Olsen tog ikke del i de begyndende bestræ

belser for at organisere lærerne, og der er intet der 
tyder på, at han f.eks. har optrådt som forfatter af 
skolebøger eller tilsvarende. I hans tid som lærer var 
den såkaldte indbyrdes undervisning påbudt. Den blev 
siden opgivet, men Christen Olsen omtaler den ikke. 
Loven af 1856, der forbedrede lærerlønningeme, bli
ver nævnt, men det synes særlig at være på grund af 
hans egen forestilling om en form for indflydelse på 
dens tilblivelse gennem drøftelserne med sognepræ
sten, der var broder til politikeren C. C. Hall.

Der er ved siden af erindringerne udsagn om Chri
sten Olsens evner som lærer. Biskop J. P. Mynster, der 
er nævnt tidligere i denne indledning, visiterede ved 
tre lejligheder skolen og gav i sine private optegnelser 
en karakteristik af ham som af alle lærere. De lyder 
som følger:
1836: han er Seminarist fra Joenstrup, men ikke af de 

Dueligste, forkusket, og skal dog være selvraa- 
dig.

1844: katechiserer godt, og skal ellers være duelig og 
flittig men nedtrykt af Armod.

1853: katechiserer antageligt, og er flittig.

Mynster giver også karakterer for standpunkterne i 
de forskellige fag, og sammenholdt med hans stadige 
omtale af de mange forsømmelser må man betragte 
hans vurdering af niveauet i skolen på overdrevet som 
tilfredsstillende. Christen Olsen, har så godt som om
stændighederne tillod det, varetaget sin gerning. Myn
sters bedømmelse af ham er ikke uden interesse. »For
kusket« og »nedtrykt af Armod« behøver næppe yder
ligere forklaring, men han stiger tydeligvis i Mynsters

Uddrag af folketællingslisten fra 1834. Christen Olsen og hans 
kone har på dette tidspunkt 4 hjemmeboende børn. Allerede 
samme dr forøges familien med endnu en søn, Axel, og derefter 
hurtigt efter hinanden med Hans Christian og Alfred.
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bedømmelse fra at være ikke af de dueligste til den 
egentlig - og efter Mynsters normer - ganske pæne 
omtale i 1844. Der var to andre lærere i sognet, og 
Christen Olsen står alle tre gange som den, der får den 
mest positive dom.

Det var dog et minus, når Mynster i 1836 anførte, 
at han var selvrådig. Det var ikke sådanne egenskaber, 
den danske kirkes primas yndede hos sine undergivne, 
hvortil skolelærerne hørte. Og i de afsluttende betragt
ninger, som ikke er medtaget i denne udgave, kommer 
Christen Olsen ind på det forhold, at han altid har 
opfattet sig selv som frittalende og videre, at han godt 
er klar over, at det af og til har skaffet ham vanskelig
heder. Konflikter med foresatte eller tildragelser, hvor 
en anden part ikke efter Christen Olsens mening har 
optrådt med rimelighed overfor ham og hans familie, 
fylder ganske godt op i erindringerne. Han er flere 
gange inde på situationer, hvor personer i socialt højere 
stilling behandler ham uretmæssigt, men hvor han 
ikke bøjer ryg. Og her sparer han ikke på de mørke 
farver i skildringen - f.eks. af provst Brøndsted. Til 
gengæld kan han udbrede sig længe og indgående om 
de situationer, hvor højerestående personer har be
handlet ham som en ligestillet - det være sig skovrider 
Bartholdy på Billesborg og provst Hall i Karlebo. Det 
er ham ikke ukært at omtale, hvordan han omgås disse 
mænd privat og nyder deres fortrolighed.

Christen Olsen er gennem hele sin beretning meget 
optaget af det liv, der viser sig for ham så at sige oven
over hans daglige tilværelse. Han beretter med opta
gethed om besøget på et russisk krigsskib, om det 
overdådige traktement hos den svenske provst og om 
episoder fra møderne med kongelige personer. Chri
sten Olsen er en skeptisk betragter af den politiske 
udvikling i hans levetid. Han finder grundloven af 
1849 for vidtgående, og det er ganske åbenbart, at hans 

hjerte hænger ved Frederik VI - og ikke mindst ved 
mindet om reformårene sidst i 1700-tallet. Frederik VI 
havde som kronprins løst stavnsbåndets lænker og op- 
hjulpet bondestanden. Christen Olsen deler her meget 
udbredte forestillinger blandt den danske befolkning i 
hans levetid. Han synes at have været levende optaget 
af »den store verden« og dens begivenheder fra englæn
derne på Sjælland i 1807 til Frederiksborg slots brand 
i 18S9. Han beskriver som nævnt ikke sine koner, men 
han forsøger at portrættere grevinde Danner! Gennem
gående holder Christen Olsen benene på jorden - kun 
i een situation forekommer det forfatteren til denne 
indledning, at han går over gevind, og det er i omtalen 
af den føromtalte lov af 1856, der forbedrede skolelæ
rernes stilling. Han er som tidligere anført ikke langt 
fra at tillægge sig selv en del af æren for dens udform
ning, og da han 1. pinsedag 1860 - Christen Olsen er 
ellers ikke pedantisk med nøjagtig datering af mere 
hjemlige begivenheder - møder Excellencen Hall i 
egen private person og ovenikøbet veksler ord med 
ham, så lyser skildringen af optagethed af hver eneste 
lille detaille ved forløbet.

I den afslutning af sine livserindringer, der ikke er 
medtaget i nærværende udgivelse, stiller Christen Ol
sen sig fire spørgsmål: Hvorfra er jeg og Alt? Hvad er 
jeg? Hvad skal jeg her? Hvorledes skal det gaa mig, 
naar jeg forlader dette Liv? Og dem søger han så i det 
følgende at besvare og slutter med en appel til sine 
efterkommere om at møde tidens og verdens udfor
dringer med de erfaringer, han har nedlagt i det fore
gående og som munder ud i en fast forankring i troen 
og en etisk holdning, der som omtalen af det religiøse 
bunder i ungdommens rationalistisk betonede forestil
linger om tilværelsens grundlæggende spørgsmål. Han 
vender sig med væmmelse fra den samtid, han oplever 
(altså 1860’eme), ser kun moralsk forfald, materia
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lisme og ødselhed hos alle samfundslag - og slutter så 
endelig med et vers af Grundtvig.

Gennem Christen Olsens erindringer fornemmes en 
stadig hævdelse af personen Christen Olsen. Fra ung
dommens læse- og lærelyst over seminarie- og ung
domstidens henkastede omtaler af fysiske præstationer 
til de voksne års frittalenhed i forholdet til uværdige og 
uretfærdige overordnede. Og det forhold, at han føler 
sig kaldet til at berette om sit i ydre forstand dog ikke 
specielt glorværdige liv til sine efterkommere og af 
dette udlede generelle læresætninger for fremtidige 
slægter, tyder ikke på nogen undervurdering af sin 
egen person. Har han ikke kunnet glæde sig over glim
rende ydre kår, så har hans livsførelse stedse været 
uangribelig og hans reaktioner på tilværelsens ingen
lunde blide behandling af ham og hans berettiger ham 
nu til at gøre regnskabet op. Han vil ikke skjule, at der 
er enkelte negative poster, men de positive vejer tun
gest.

Christen Olsen er sig bevidst, at han ved egne evner 
og egen kraft arbejdede sig op over og ud af almuen. 
Som ung har han følt sig stærk og med muligheder for 
at nå vidt i forhold til udgangspunktet i hjulmagerhu
set i Nejede. Ikke mindst i hans skildring af opholdet 
på Billesborg kan man fornemme, at her har han op
levet en ny og højere stående tilværelse og vel at mærke 
oplevet den således, at den åbnede sig for ham og ac

cepterede ham. At det ikke var nogen smertefri proces 
omkring 1820 kan her blot illustreres ved de kvaler, 
den unge H.C. Andersen oplevede i det collinske 
hjem. Christen Olsen må siden i ægteskabet og i stil
lingen som skolelærer resignere. Men han bukker ikke 
under. Han er »nedtrykt af Armod«, men hans skole 
bliver passet. I Mynsters ofte barske vurderinger af 
stiftets skolelærere møder man adskillige kolleger til 
Christen Olsen, der synes at have givet op, og både 
fagligt og personligt at have hutiet sig igennem. Der 
var så meget solidt tømmer i Christen Olsens karakter, 
at han ikke gav op, hverken i sin gerning eller som 
personlighed.

Som ganske ung var det Christen Olsen alt om at 
gøre at nå op og ud af den almue, han var født i og 
formelt tilhørte, men som knap 70-årig var det hans 
bestræbelse at vise, at han trods vanskelige kår og 
modgang havde handlet ret og været tro i sit kald. Det 
første skriver han vel ikke åbent, men det tør dog læses 
ud af hans beretning. Det sidste behandles langt og 
omstændeligt. Det har ikke været noget harmonisk 
forløb - tværtimod. En stadig higen, spændinger og 
konflikter fornemmes undervejs fra hjulmagerhjem
met i Nejede til aftensædet hos datteren i Hillerød, og 
det er ikke mindst det, der gør Christen Olsens erin
dringer læseværdige.
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Skrift og skrivning på Christen Olsens tid
Af Klaus Egeberg

Når børnene i Chr. Olsens skole skulle lære at skrive, 
kunne de ikke som nutidens børn nøjes med at lære eet 
alfabet, men skulle indøve hele to: det gotiske og det 
latinske. Det var dog den gotiske skrift med de »krøl
lede« bogstaver, der var hverdagens skriftform, og det 
er også den vi møder i Chr. Olsens originale manu
skript. Den latinske skrift, som vi bruger i dag, an
vendtes kun, når noget skulle fremhæves i skriftbille
det, f.eks. person- og stednavne, og mange lærte givet
vis aldrig at prente de dengang uvante bogstaver.

Frem til 1875 var den gotiske skrift stort set enerå
dende både i skolerne og i hverdagen. Men den 10. maj 
1875 blev det i et cirkulære fra ministeriet for kirke- og 
undervisningsvæsenet meddelt landets skoledirektio
ner, at der fremover kim skulle undervises i latinsk 
skrift. Og dermed gik de gotiske bogstaver, som man 
gennem århundreder havde benytte sig af her i Dan
mark, langsomt men sikkert af brug.

I dag skriver ingen »tysk skrift«, som den gotiske 
også blev kaldt, og kim få kan læse den. Chr. Olsens 
erindringer har derfor måttet »oversættes« for at kunne 
læses af nutidige læsere. Oversættelsesarbejdet - eller 
transskriptionen - har dog ikke været vanskelig, for 
som man kunne forvente af en erfaren og omhyggelig 
skolelærer, skrev Chr. Olsen en letlæst håndskrift, og 
han formede sit sprog i overensstemmelse med de i 
tiden gældende retskrivningsregler. I den trykte tekst 
er den oprindelige bogstavering og tegnsætning bibe
holdt.

Op til midten af 1800-tallet var fjerpennen det 

gængse skriveredskab, og som ung seminarist på Jon
strup Seminarium har Chr. Olsen givetvis lært at til
skære en gåse- eller ravnesvingfjer og skrive skønskrift 
med den. Og han har uden tvivl oplevet, hvordan pen
nen enten ikke ville slippe blækket eller pludselig slap 
det hele, hvis den ikke blev ført på rette måde. Det var 
derfor et kolossalt fremskridt, da stålpennen for alvor 
blev udbredt omkring 1840. For selv om næsten alle 
lærte at skrive, efter det danske skolevæsen var blevet 
lagt i faste rammer med skoleloven af 1814, var det kun 
få, der efter skoletiden fik mulighed for at øve deres 
skrivefærdigheder. At skære en fjerpen var ikke gan
ske ligetil, og det dyre, håndlavede papir og blæk var 
ikke noget, man lå inde med i almindelige, jævne 
hjem. Først da stålpennen og penneskaftet blev hver- 
mands eje, og da de tidlige danske papirfabrikker be
gyndte at forsyne markedet med glat og forholdsvis 
billigt papir, blev det skrevne ord et redskab, som alle 
kunne bruge.

Mens papiret blev købt arkvis hos papirhandleren i 
købstaden, fremstillede man som regel selv sit blæk, og 
der er nok ingen tvivl om, at også den sparsommelige 
Chr. Olsen selv har kogt sit kraftige, sorte blæk af en 
blanding af regnvand, stødte galæbler, gummi arabi
cum og vitriol. Både papiret og blækket var forøvrigt 
af en langt bedre kvalitet end den, vi kender i dag, og 
efter al sandsynlighed vil Chr. Olsens originale manu
skript stadig kunne læses af hans efterkommere om 
nogle hundrede år - hvis de altså magter at tyde de 
gotiske bogstaver.
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Christen Olsen, 28. september 1869.

Hvilke Glader her jeg nød, 
hvad jeg mig mod Gud forbrød, 
hvad jeg stred og hvad jeg led, 
naar min Fod paa Banen gled, 
hvad jeg saa og har oplevet, 
er paa disse Blade skrevet.

Jeg haver varet ung og let, 
nu er jeg gammel vorden;
dog end er Foden ikke trat, 
end Tanken er i Orden.
I hvad jeg stred, i hvad jeg led 
en kjarlig Gud jeg kendte, 
han tog min Haand, naar Foden gled, 
og alt til bedste vendte.

Jeg taller sextiotte Aar,
Gud ved hvad end mig forestaar; 
dog ham som leder Støvet Vej; 
jeg veed han mig forlader ei 
min eviggode Fader.

Chr. Olsen, 1867



1. Min Fødestavn

Du Plet afjord, hvor Livets Stemme 
steg fyrste Gang fra spæde Bryst, 
hvor Himlen gav mig at fornemme 
det fyrste Glimt af Livets Lyst! 
Der hvor jeg lærte Moderstemmen 
og fyrste Fjed ved hendes Haand, 
der tændtes Gnisten til den Flamme, 
som brænder for mit Fødeland.

Thaarup

For paa een Gang at klare Situationen, vil jeg begynde 
mine Erindringer med, saa godt som jeg formaar, at 
give en Skildring af min Fødestavn, det nordøstlige 
Sjælland, saaledes som det var for 50 Aar siden.

Denne yndige og af Naturen velsignede Halvø, var 
dengang lige saa skjøn, ja maaske i visse Egne skjøn
nere end nu; men Kunstens forædlende Haand savne
des næsten overalt, og de skjulte Skatte, der laae be
gravne i Jordens Skjød, forstod man ikke rigtigt at 
bringe frem for Dagens Lys.

Den nordlige Grændse dannes, som man veed, af det 
urolige Kattegat, med sine farlige Grunde og sin Rig
dom paa Fisk. Fra Kattegat skyder sig den skjønne 
Isefjord 5 Mile ind i Landet lige til Danmarks gamle 
Hovedstad, det ærværdige Roskilde, og danner saale
des Halvøens vestlige Grændse. Den østlige Grændse dan
nes af den »gyngende Landevei«, det deilige Øresund, 
der som en stor Flod krummer sig indimellem to Kon
geriger, og danner tilligemed Kattegat og Skagerak 
Forbindelsen mellem Nordsøen og Østersøen. Det er 
i Sandhed et stolt Syn, naar Vinden er gunstig, at see 
de mange Hundreder af vingede og dampende Seilere, 
som under alle Nationers Flage passere Øresund. Den 
sydlige Grændse dannes af KaUebo Strand og en omtrent 
lige Line derfra til Roeskilde.

Det nordøstlige Sjælland er endnu meget rigt paa 
Skov, især mod Øst og Nordøst. I kort Afstand fra 
Hovedstaden begynde Skovene, som, paa enkelte Af
brydelser nær, strække sig langsmed Kysten indtil 
langt Nord for Helsingør, og sende mægtige Arme 
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dybt ind i Landet. De vigtigste Skovpartier ere: Dyre
haven med de denne nærmest omgivende Skove, Sko
vene ved Farum og Værløse, de hørsholmske Skove, de 
helsingørske Skove, de frederiksborgske Skove, hvortil 
den store Gribskov hører, og Skovene paa Frederiks- 
værks Gods; foruden disse findes adskillige adspredt 
liggende mindre Skove. I min tidligste Ungdom vox- 
ede de fleste af disse Skove saa vildt, som de være 
plantede af Naturen. Bøge og Egestammer, - Naale- 
træer vare da sjældne - som man ikke mere finder 
Mage til, stode her tæt ved hinanden, og slyngde deres 
høie Kroner saaledes sammen, at de dannede et Løv
tag, som Regn og Sol ikke formaaede at gjennem- 
trænge. Løv og tørre Grene knagede under Fødderne, 
og en uendelig Mængde Svampe vare de eneste Væx- 
ter, som trivedes i Skyggen af disse vældige Træer. 
Store aabne Lyngsletter og Moser midt inde i Skovene 
henlaae ganske ubenyttede. Men overalt var der Liv: 
Vildtet streifede om i alle Retninger, Fuglenes Sang 
lød fra Toppen af Træerne, Ænderne rappede i Moser 
og Damme og Slangerne hvislede i Lyngen.

Den Sydvestlige Del af Halvøen var da, som nu, 
ganske blottet for Skov, men den nordlige Deel var 
desto rigeligere forsynet dermed. Her var, selv paa 
Steder, hvor man nu næppe finder et eneste Træ, en 
rig Afvexling af større og mindre Skove, store speil- 
klare Indsøer*, og Græs- og Lyngsletter imellem ad
spredte Ege- og Bøgetræer eller hele Trægrupper, Rul
lekurrer, Ellemoser og tæt Krat af Hassel, Tjørn og 
Brombær. At hele denne Deel af Landet i Oldtiden 
maa have været en eneste Skov, derom vidne de mange 
Landsbyer, hvis Navne ender paa rød, som: Skærød, 
Vinderød, Kollerød, Birkerød, Niverød, o.m.fl. Mange 
af disse Byer har nu meget lidt og nogle slet ingen Skov

* Arresø, Esrumsø, Sjælsø, Fuursø, Lyngbysø, Gentoftesø o. fl. 

i Nærheden. Før jeg saae Dagens Lys, vare Markerne 
udskiftede og mange af Gaardene udflyttede, men kim 
i den sydlige og sydvestlige Deel dreves Agerbruget, 
saa godt man dengang forstod det, nogenlunde ordent
ligt. I Skovegnene derimod var det i en yderst maadelig 
Forfatning. I Regelen vare kun de nærmest omkring 
Landsbyerne og Gaardene liggende Jorder opdyrkede, 
og det paa en høist ufuldkommen Maade. Brakning 
kjendte man dengang ikke; heller ikke forstod man at 
vexle med Kornarter, Bælgsæd og Rodfrugter. Med 
den store uhandelige Træplov, som fire Heste neppe 
kunde trække brød man Grønjorden op til Havre; der
efter gjødede man til Byg; saa først kom Rugen og 
derefter Havre i 3 til 4 Aar, hvorpaa Jorden blev udlagt 
til Græsning i 4, 5 & 6 Aar, det vil sige, at det blev 
ganske overladt til den selv at frembringe hvad den 
formaaede: Græs, Morgenfruer, Rødsyre, Tidsler 
o.s.v. At saae Kløver eller Græsarter faldt ingen ind, 
og det havde vel heller ikke nyttet stort i denne mis
handlede og forpinte Jord. Mergling og Jordblanding 
kjendte man ikke, og at bortlede Jordens sure Fugtig
hed ved Draining, Faxiner eller tilstrækkelige Grøfter 
forstod man sig ikke paa. Om Efteraaret var næppe det 
sidste Neg i Huus, før man slap alle Kreaturerne løs, 
eller gav Ævred, som det kaldtes, og lod dem gaae, 
hvor de vilde, Heste, Køer, Faar og Svin imellem hver
andre. Vintersæden blev derved ødelagt, Græsmar
kerne oprodede af Svinene og Engene optraadte af 
Køeme.

De længere borte liggende Jorder blev næsten slet 
ikke tagne i Betragtning, naar undtages, at man hist og 
her, hvor Pladsen tillod det, saaede lidt Havre og Bog
hvede; det Øvrige anvendtes udelukkende til Græs
ning. Disse Udmarker eller Overdrev vare forresten 
mere eller mindre bevoxede med Lyng og Enebær, 
Hassel-Tjørnekrat, adspredte Træer og paa mange Ste
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der med hele Smaaskove af Ege og Bøgetræer; Moser 
og Enge vare gjeme bevoxede med El, og Tørvemo
serne blev benyttede paa en meget skjødesløs Maade. 
Da Vinterfoderet manglede, gik Kreaturerne ude saa- 
længe Veierliget tillod det, og naar de om Foraaret 
kom ud paa Græs, vare de efter den knappe Vinterfod
ring ofte saa udmagrede, at de ikke ved egen Hjælp 
kunde reise sig. At Køeme ved en slig Behandling kim 
gav lidt i Mælkebøtten er en Selvfølge; Svineavlen der
imod lykkedes ret godt, idet Svinene om Sommeren 
ernærede sig ved at græsse og rode i Udmarkerne og 
om Efteraaret blev de fedede med Agern og Bog, som 
de selv opsøgte i Skovene. Biavlen lagde man dengang 
mere Vind paa end nu, og det med temmeligt Held, da 
Bierne i de mange paa Markerne vildtvoxende Planter 
fandt rigelig Næring. Kystbeboeme ernærede sig, da 
som nu, næsten udelukkende af Fiskeri, hvilket paa 
den Tid, efter min Formening, gav et rigeligere Ud
bytte, end det i de senere Aar har været Tilfældet.

Af hvad der i det Foregaaende er fortalt om Ager
brugets maadelige Forfatning indser man let, at Bon
den maatte have Vanskelighed ved at komme ud af det 
med de ringe Indtægter, hans Jord og Kreaturer ydede 
ham. Han maatte derfor endnu paa andre Maader, saa 
godt som muligt søge at skaffe sig nogen Bifortjeneste. 
De af Bønderne som boede i Nærheden af Stranden, 
drev Handel med Fisk, som de paa Vogne bragte rundt 
om i Landet. I Egnen om Esrumsj, fornemmelig i Sø- 
rup og Nøddebo, befattede man sig, ligesom den Dag 
i Dag, især med Vadsk og Biegeri. I de øvrige Skov
egne, især omkring Frederiksborg og Hørsholm drev 
man Kulsvieri. Denne Egn kaldes derfor endnu Kul
svieregnen og Beboerne Kulsviere, skjøndt Kulsvieriet 
ved det forbedrede Agerbrug og de paa Bønderjordene 
værende Skoves Rødning er gaaet mere og mere af 
Brug; nu befatte kun enkelte mindre bemidlede Hus- 

mænd sig dermed. Vi see heraf, at Kulsvierne ikke, 
saaledes som Mange havde forestillet sig, dannede en 
egen Kaste, men derimod vare almindelige Bønder, 
der i Forening med deres Jorders Dyrkning dreve 
Kulsvieri; de vare derfor, uagtet Fablen om de fem 
Vognkjeppe, hverken værre eller bedre, end andre Eg
nes Bønder med sin Tids mangelfulde Opdragelse. I 
Danmarks sidste Krige mod Tydskland have Kulsvier
egnens unge Mænd udmærket sig som modige og tapre 
Fædrelandsforsvarere.

De stakkels Bønder bleve i sin Tid, ligesom fordum 
Israeliteme i Ægypten, plagede med strengt Hoveri, 
idet de maatte høste al den Sæd og det Hø, som avledes 
paa de vidtløftige Marker, som dengang hørte til Stam- 
stutteriet ved Frederiksborg. Stutmesteren var en 
streng Herre, og for at opfylde hans ofte ubillige For
dringer, matte de ikke sjelden see paa, at deres egen 
Høst blev fordærvet, medens de en stor Deel af Som
meren laa paa Hoveri; ofte maatte de, naar der var 
Noget iveien smage Stutmesterens eller hans tjenstvil
lige Aanders Pidsk. Foruden Hoveri maatte Bønderne 
kjøre en uhyre Mængde Reiser ved de dengang hyp
pige Jagter, ved Kirkers, Skolers og andre offentlige 
Bygningers Opførelse og Reparation, Vejarbeide o.s.v. 
Desuden blev han ofte tilsagt at kjøre for Embeds- 
mænd, Læger, Jordemødre, Skriverdrenge o.fl. Til 
Jagterne maatte han sende Klappere og ved Veiarbeide 
og andre offentlige Arbeider maatte han gjøre Gang
dage.

Overhovedet bleve Bønderne behandlede paa en 
temmelig foragtelig Maade. Til en Bonde sagde man 
altid »Du« og fordrede stedse, at han skulde være kry
bende og underdanig. Skulde han tale med en Em
bedsmand eller dennes Underordnede, saa Gud naade 
ham, hvis han ikke forklarede sig hurtigt og tydeligt 
nok, eller ikke nøje havde aftalt de Penge, han skulde 
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betale; han maatte da gjeme gaae igen, indtil han fik 
vexlet; thi at ulejlige sig med at give Penge tilbage 
indlod disse Herrer sig sjelden paa. Undertiden tillod 
man sig at spøge temmelig grovt med ham, og fik da 
ofte Svar, som fortjent. Her et Par Exempler:

En Bonde kom en Dag ind til sin Præst og sagde: 
»Naa Faer, nu er Wormoer død«. »Naa har nu Fanden 
taget hende?« sagde Præsten. »Ja vi skulle jo Alle den 
Vej« svarede Bonden.

En anden Bonde kjørte engang for Birkedommeren 
og hans Søn. Denne Dreng havde Løier af at trække 
Bonden i Haaret. Spøgen blev ham dog tilsidst for grov 
og han sagde som for sig selv: »Jeg kjører idag for tre 
vise Mænd.« »Hvad« sagde Birkedommeren »kjører 
Du for tre vise Mænd?« »Ja« sagde Bonden, »De, Hr. 
Birkedommer! er jo velviis, jeg er veiviis og Deres Søn 
er minsandten næsviis.«

Bondens Uvidenhed og Ukyndighed i Skrivning og 
Regning gav ofte slette Personer Anledning til de 
skammeligste Bedragerier imod ham. Især høstede 
Vinkelskrivere, Landmaalere og underordnede Kon
torbetjente rigelige Frugter af Bondens Vankundighed.

Under disse Omstændigheder kan det ikke undre os, 
at Bonden ialmindelighed nærede Mistanke til alle kjo
leklædte Herrer, og til Gjengæld søgte at bedrage dem, 
hvor det stod i hans Magt. Ofte traf man ogsaa i sin Tid 
paa nedladende og venlige Herrer, der behandlede 
Bonden med Humanitet og Agtelse, og saadanne blev 
da kaldt »grumme rare« eller »fæl gemene« Mænd. 
Disse godmodige og umistænksomme Personer var det 
især Bønderne søgte at pudse; thi med foromtalte store 
Gavtyve torde de ikke give sig i Kast. Dog var der den 
Forskjel imellem de fornemme Skurke og Bønderne, at 
medens hine omhyggeligt søgte at skjule deres 
Skjelmsstykker, pralede disse dermed. Følgende sand
færdige Historie ville bekræfte min Paastand.

En fornem Embedsmand ved Hoffet kjøbte en Bon- 
degaard, som han lod nedbryde, og paa samme Sted 
lod han opføre et prægtigt Landsted. Ved samme 
skulde anlægges en stor Have, og Jorden dertil kule- 
graves og revles. Han sluttede derfor Akkord med en 
Mand om at fuldføre dette Arbeide; men hvorledes 
denne bedrog ham, skulle vi nu fortælle med hans egne 
Ord:

»Vi gravede« fortalte han »hele Stykket eet Spade- 
maal dybt og det var meget pænt, derpaa gravede vi en 
5 Qvarter dyb Grøft udenom, fyldte Jorden, som vi 
havde renset for Steen og Rødder deri og glattede det 
over med en Rive, og nu var hele Arbeidet færdigt. Da 
nu Herren kom, førte vi ham rundt om hele Jordstyk
ket, indi kom han ikke; han stak flere gange sin Stok 
ned i Jorden lige til Knappen, for at erfare om vi havde 
gravet tilstrækkelig dybt. Da han havde omgaaet hele 
Stykket, gav han os foruden den akkorderede Betaling 
endnu 10 Rd i Drikkepenge, idet han roste os for den 
Flid, hvormed vi havde udført vort Arbejde. Ja, han 
var saamænd en grumme rar Mand at komme tilrette 
med«.

En anden, som leverede Kul til en vis Prinds, for
talte Følgende: »Naar jeg har 20 Td. Kul, faar jeg 
gjeme Betaling for 30 Td; men jeg har ogsaa somme
tider en lille Krukke Smør, en Faaremælksost eller et 
Par Snese Æg med til Hovmesteren, for det er saadan 
en grumme rar Mand, der inte seer saa nøie paa Maa- 
let«.

Man har beskjyldt hiin Tids Bønder for at være hen
givne til Drik; men i denne Henseende vare de ikke 
værre og maaske næppe saa slemme som mange af 
Nutidens Bønder. Ved Gilder og andre Sammenkom
ster eller naar de kom til Kjøbstaden, drak de rigtignok 
gjeme mere, end de kunde bære, og geraadede da som 
oftest i Klammeri og Slagsmaal; men i Hjemmet
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Satirisk tegning fra slutningen 
af 1700-tallet. Bonden træder et 
åg og en pisk under fode, medens 
herremanden ser til med tomme 
hænder. (Kobberstiksamlingen).

smagte de tidt i flere Uger ikke Brændevin; om Vin og 
Punsch var der aldrig Tale. Nu derimod gaaer man 
ofte og pimper Minutsnapse fra Morgen til Aften; 
kommer en god Ven, skal man have en gammel Ro
mer, et Glas Viin eller et Glas Punch, og saaledes er 
man aldrig hverken rigtig fuld eller rigtig ædru.

Ligesaalidt skal man kunne sige, at Bønderne paa 
hiin Tid vare dovne. Bonden fulgte i Regelen selv sin 
Plov, meiede Skaar om Skaar med sin Karl, stod paa 
Loen og tærskede sin Sæd, og deeltog i alle Markar- 
beider. Konen strikkede, spandt og vævede, og gjorde 
Uldent og Linned til Klæder for sig selv sin Mand og 
sine Børn; thi paa den Tid klædte Bønderne sig ene i 
hjemgjort Tøj, Vadmel og Hvergam. Mændenes 
Klædning bestod i lange Uldstrømper, korte Lærreds

Knæbuxer med Baand eller Spænder ved Knæerne, en 
lang Vest eller Brystdug, som den kaldtes, med Skjø
der, og over denne en lang Vadmelskofte, uden Krave 
og med een Rad blanke Knapper. Kofterne vare enten 
hvide, røde, bnme, blaa eller grønne. Til daglig Brug 
gik man altid med Træsko, men skulde man i Pynten, 
med Spændesko eller Kravestøvler, alt vel indbørstet 
med Tran. Hovedbeklædningen var til daglig Brug en 
rød eller broget Uldhue, og ved højtidelige Leiligheder 
en bredskygget rund eller opkrampet Hat; gamle 
Mænd brugte gjeme lodne Huer. Fruentimmemes for
nemste Klædningsstykker vare: et rødt, blaat, grønt 
eller stribet Vadmels- eller Hvergams-Skjørt, en rød, 
grøn eller blaa strikket Uldtrøje med Ærmer til Al
buerne eller lidt nedenfor, og over denne en Vadmels- 
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eller Hvergams Bul, kantet foroven og om Ærmehul- 
leme med røde, grønne eller blaa uldne Baand; 
Trøieærmeme stak altid frem af Bullen. Forklædet var 
ligeledes af hjemmegjort uldent eller linned Tøj, og om 
Halsen havde man et tæmet Tørklæde, som foran var 
stoppet ind under Bullen, og paa Ryggen hængte ned 
i en Spids. Hovedet var bedækket med en vatteret 
Kattuns Hue og Lin eller Hovedklæde af fiint Lærred. 
Paa Fødderne bar man sorte eller blaa Uldstrømper, og 
Træsko eller Spændesko. Snørliv, Krinoliner, Silke
kjoler, Kniplinger, Silkesløifer, Handsker, Shavler og 
Parasoller, hvormed nu endog Tjenestepiger udmaie 
sig, kjendte man ikke. Naar det var koldt, bedækkede 
man Hænderne med et Par Uldvanter.

Saa tarvelig Bonden var i sin Klædedragt, saa nøi- 
som var han i sin Levemaade. Kaffe, Thee og Bræn
deviin kom sjeldent i hans Huus. Davren bestod gjeme 
i Sild og Øllebrød, Mellemmad og Midaften i Oste
brød, sjeldnere Smørrebrød med Paalæg, og Nadveren 
i Meelgrød med tyk eller afskummet Mælk. Middags
maden var det bedste Maaltid og afvexlede med Ærter, 
Kaal, Suppe med en Masse Rødder og Meelklumper, 
Vælling med Æggekage og Grød med Klipfisk. De 
eneste Drikkevarer vare tyndt 01 eller en Blanding af 
Mælk og Vand; kim i Høstens Tid gaves Folkene en 
Snaps. Vormo’er sørgede dog gjeme for at have et Salt
madsfad i Beredskab for Fremmede, og havde man ved 
Brydegilder eller Høstgilder noget Brændeviin til
overs, saa gjemte hun det omhyggeligt, for at have en 
Snaps at traktere sine Gjæster med. Ved Bryllupper og 
andre Gilder vare Hovedretterne Boghvede- eller Ri
sengrød og Klipfisk, Suppe; Steg og Kage kjendte man 
ikke noget til. Enhver af Gjæsteme maatte medbringe 
Skee og Kniv, Gafler brugte man ikke. Ved slige Lei- 
ligheder vankede ogsaa Ærtekaffe, 01 og Brændeviin 
i Overflødighed, men hverken Viin eller Punch. Saa- 

danne Gilder varede ofte i 3 eller 4 Dage, og Lystig
heden udartede da ikke Sjeldent til Svireri, Trætte og 
Slagsmaal. Længere tilbage i Tiden skal det dog have 
været værre. Man fortæller at Gjæsteme ikke gik før 
der ikke var en Draabe mere i Huset. Skafferen tog da 
Tappen af Tønden, lagde den paa Bordet for Gjæsteme 
og sagde: »Nu er Tønden tom og Tappen tør, gaa nu 
hen hvorfra I kom og I var før!«

Bøndernes Boliger vare yderst simple. Skelettet til et 
Bondehuus dannedes ved, at to og to Stolper forenedes 
ved en Tværbjælke saaledes, at de opreiste lignede en 
Galge; saa mange Fag Huus, saamange af slige Galger 
opreiste man i passende Afstand fra hinanden, og for
enede dem paa begge Sider med Ramtræeme og Side- 
baandene. Om en Stolpe var for lang eller for kort 
gjorde intet, da man i første Tilfælde gravede den ned 
i Jorden og i sidste lagde en stor Sten under den. Naar 
man havde reist den nederste Deel af Huset, reiste man 
derovenpaa den øverste Deel eller Sparreværket, for
synede den med Lægter, og hele Skelettet var færdigt. 
Væggene flettede man af temmelig tykke Kjeppe eller 
Vender og tættede dem med Leer, hvilket kaldtes at 
kline; naar Væggene var tørre, hvidtede man dem 
gerne med Kalk. Taget var af Rør, Halm eller Siv, og 
Gavlene vare fordetmeste flettede af Eneriis, sjældent 
saa man en Bræddegavl. En Bondegaard bestod ialmin- 
delighed af fire sammenbyggede Længer med to Porte 
og Gaardsplads i Midten. Kom man ind i Gaarden, traf 
man først paa Gaardhunden, der stod bunden i Porten, 
og paa sin Maade sagde Goddag til den Fremmede. 
Midt i Gaarden laae Møddingen, og omkring denne 
vrimlede Sviin, Gæs og andre Smaakreaturer. Igennem 
to Halvdøre, hvoraf den øverste altid stod aaben, kom 
man ind i Vaaningshuset. Lige overfor Døren var det 
store Arnested, og til venstre det brolagte Kjøkken 
eller Stegers med en Rendesteen i Midten. I Køkkenet 
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og sammenmurede med Skorstenen havde Bagerov
nen, Maltkøllen og den indmurede Bryggerkjedel de
res Plads; Maltqvæmen og Loftstrappen stode ligele
des i Kjøkkenet. Til Højre var Indgangen til Daglig
stuen. Strax indenfor Døren tilvenstre stod en stor Bi
læggerovn, den eneste i Huset og indenfor denne Løi- 
bænken, hvor Huusfaderen tog sin Middagsluur. Hø
jere oppe ved samme Side stod to brede opredte Senge 
med tykt hjemmegjort Omhæng og udenfor disse een 
eller to store Laagkister. Tilhøjre traf man først paa 
Gaasebænken, der stod tæt op til Væggen og var lukket 
foran med Skudder, forsynede med et hjerteformigt 
Hul i Midten. Her udrugede Gæssene i al Magelighed 
deres Æg, medens de af og til stak Næbet ud og nap
pede Folk i Benene. Ovenfor Gaasebænken under Vin
duerne stod en Bænk saa lang som hele den øvrige Deel 
af Væggen. Her sad Folkene, naar de spiste; Husbon
den eller »Vorfaer« derimod sad paa en kortere Bænk 
ved den øverste Ende af det store massive Egebord, der 
var stillet foran Bænkene og havde samme Længde 
som disse. Bordendebænken var Hæderspladsen for 
Præsten, Degnen og andre fornemme Gjæster. I Kro
gen ved Siden af Bordendebænken havde Vorfaer et 
Hængeskab, hvori han gjemte sine Penge og vigtige 
Papirer, i den modsatte Krog uden for Sengen stod 
gjeme det store bornholmske Stueuhr. Vormoer ud
pyntede ialmindelighed den øverste Væg med en 
Række Tintallerkenen Store Speile, Skilderier og Gar
diner brugte man ikke. Vormoers Lænestol imellem 
Stuedøren og Kakkelovnen og maaske et Par Træstole 
vare foruden de omtalte Bænke og Borde de eneste 
Bekvemmeligheder i Huset. Gulvet var af stampet 
Leer, og her gik ialmindelighed en Kyllingehøne og 
undertiden hele Hønseflokken, ja det var ikke sjeldent, 
at et Par Smaagrise gjorde Kammeratskab med Høn
sene. Da Vinduerne ikke vare indrettede til at lukke 

op, kan man tænke sig hvor fordærvet Luften maa 
have været i et saadant Værelse. Nær havde jeg glemt 
at fortælle, at Vormoer havde pladseret sine Mælke
fade paa Hylder, som langsmed Bjælkerne vare an
bragte under Loftet, slimet Mælk og bittert Smør vare 
derfor ikke sjelden i de Tider. Ovenfor Dagligstuen 
var Kammerset, et lille Værelse, hvor man opbevarede 
Smør, Ost, Kjød, Flæsk, 01 og andre Spise- og Drik
kevarer. Fra Kammerset kom man op i Øverstestuen. 
I denne stod gjeme en Gjæsteseng, en Dragkiste, et 
Klædeskab, nogle Stole og undertiden en Væv. Her 
satte Vormoer ogsaa sin Rok, Haspe og Garnvinde. Paa 
Væggene hængte en Mængde Gangklæder, Hør og 
Uldgarn imellem hinanden, og paa Bord og Stole laa 
Hør, Blaar, Vadmel, Hvergam, Lærred, vadsket og 
uvadsket Linned i den størst mulige Uorden.

Saa simple Bøndernes Boliger vare, saa usle vare 
ogsaa deres Kjøretøjer. Vognen var af den allersimple- 
ste Construction med saa lidt Jern som muligt, Træax- 
ler og Lundstikker, som man ofte tabte og med dem 
Hjulene. Fadningen bestod af nogle med Søm sam- 
menføiede Brædder med et eneste smalt Brædt til 
Vognbund. Hestene vare gjeme forsultne Smaakrik- 
ker; Seletøjet var en Hampesele, undertiden med en 
Strimmel Læder langs ad Midten, uden Bug- og Hale
rem, løse Halskobler og Skagler og Tømme af Ham
pereb, hvoraf Hovedstolen undertiden ogsaa var dan
net. Disse Kjøretøjer brugtes til Alt, Markarbeide, 
Reiser til Kjøbstaden, ved Gildesfærd o.s.v. Ved høj
tidelige Ledigheder brugte man Vognsæder uden Ryg
stød, og bedækkede med et Hynde eller Hestedækken; 
men td daglig Brug sad man paa et Sædebræt eder paa 
Halm nede i Vognen. Da Veiene paa den Tid vare 
meget maadelige, maatte man fare meget langsomt 
med disse Kjøretøier, og naar Bønderne skulde td- 
torvs, fulgtes gjeme flere ad, for at den Ene i paakom
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mende Tilfælde kunde hjælpe den Anden. Da Hjulene 
af Mangel paa Smørelse ofte peb, sagde man derfor om 
dem, at de ved Udreisen ligesom stønnede under Læs
set sagde: »Hjælpes ad«! Men naar man havde aflæsset 
og Kudsken med en Perial kjørte rask hjemad sang de: 
»Hver hytter sig«.

At Bonden, med sin i høj Grad mangelfulde Opdra
gelse, maatte være meget raa og uvidende er en Selv
følge. Gemene Ord og uterlige Lader vare temmelig 
almindelige baade imellem Mandfolk og Fruentimmer; 
dog gaves der ogsaa i hin Tid mange hæderlige Und
tagelser. Overtroen var ganske almindelig. Man troede 
fuldt og fast paa Hexeri og Trolddom, Nisser, Spøgel
ser og Gjengangere. Blev et Menneske eller et Kreatur 
sygt, var det forgjort af en Hex eller kommet over 
noget Ondt. Kunde man, naar man kjæmede, ikke faa 
Smør, hed det sig, at man ved Trolddom havde taget 
Smørret fra Vormoer. Hørte man om Natten en usæd
vanlig Larm et eller andet Sted i Huset, saa var det 
Nissen, der morede sig med at forskrække Folk; paa 
Rotterne tænkte Ingen. Om Natten, især i Maaneskin, 
naar Gjenstandene kastede Skygge fra sig, saa man 
gjeme Spøgelser, saaledes var et hvidt Stykke Tøj, der 
flagrede for Vinden, en afbrukken Træstub eller en 
Hund eller Kat, som i Hast smuttede forbi, ofte Aarsag 
i, at Haarene reiste sig paa Hovedet af den Frygt
somme, og han troede nu ganske sikkert, at han havde 
seet et Spøgelse, thi at undersøge hvad det var havde 
han ikke Mod til.

En Mand, som boede ved Strandkanten omtrent 
midt imellem Helsingør og Humlebek, fortalte mig, at 
hvergang han seent om Aftenen gik hjem fra et af disse 
Steder, kom et Strandvarsel eller en Strandvadsker, 
som han kaldte det og hængte sig paa ham, saa han 
næppe kunde orke afsted. Men Tingen var, at denne 
Mand, naar Spøgelset kom over ham, havde en Blyhat, 

der var saa tung, at han ikke formaaede at bære den.
Hvor let man, selv om man ikke er frygtsom, kan 

komme til at see Spøgelser, ved jeg af egen Erfaring.
I min Barndom gik jeg en Aften igjennem en Skov; 

Maanen skinnede, Træerne kastede lange Skygger fra 
sig, og jeg gik i mine egne Tanker og nynnede paa en 
Sang. Da jeg slog Øjnene op, saa jeg en uhyre Kæmpe 
med flagrende Klæder og en hvid Fjeder i Hatten 
komme mig i Møde. Jeg blev noget forhippet, men 
inden jeg ret fik betænkt mig, hørte jeg de venlige Ord 
»Godaften er det Dig min Dreng?« Det var min gode 
gamle Bedstemoder, som med et hvidt Tørklæde om 
Hovedet var gaaet mig i Møde.

Da Frederik den Syvende døde, boede jeg paa Skov
lyst tæt ved Frederiksborg. Hver Morgen stod jeg me
get tidligt op, og gik rygende min Pibe ud i Skoven 
Præstevang, hvor den afdøde Konge havde færdedes 
saameget. En Morgen, da det endnu var temmelig 
mørkt, gik jeg og tænkte paa Kongen, og ønskede op
rigtigt, at jeg endnu engang maatte see ham her i Sko
ven. Ønsket blev opfyldt; jeg saae Uge ud, og der stod 
Kongen livagtig, som han gik og stod i levende Live. 
Jeg gik uden Frygt hen til Figuren, som lidt efter lidt 
forandrede sig til en gammel overbrukken Træ
stamme.

I 2Vi Aar boede jeg i Frederiksborg Nyhuse, hvor 
der i en Tid af et halvt Aar var tre Gange Ildebrand. 
Dette gav Anledning til, at jeg om Natten vanskelig 
kunde sove, men laae gjeme og saae til Vinduerne.

En Nat efter min Kones Død saae jeg en Figur reise 
sig for Enden af Sengen og ile hen lige for mig, hvor 
den et Øjeblik blev staaende og derpaa forsvandt. Næ
ste Nat havde jeg det samme Syn. Jeg undersøgte der
paa om Morgenen Omgivelserne og fandt, at jeg havde 
hængt mine Klæder paa et Søm ved Fodenden af Sen
gen; paa den modsatte Væg hængte et Speil, og Væg-
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Garden brander. - Stik fra Illustreret Tidende 1860. Christen Olsen narede hele sit liv en for samtiden begrundet frygt for ild. I hans 
erindringer er der adskillige beskrivelser af ildebrande.

gene vare betrukne med blomstret Papir, hvis Grund
farve Figuren havde antaget. Da jeg næste Aften gik i 
Seng, lagde jeg Klæderne paa en Stol og vendte Speilet 
mod Væggen; dette gjentog jeg flere Aftener efter hin
anden, og da blev Spøgelset borte. Nu hængte jeg igen 
Klæderne op og vendte Speilet, og Figuren viste sig 
paany. Det Hele havde altsaa været et optisk Bedrag, 
og jeg havde det nu i min Magt at mane Spøgelset frem 
og igjen at mane det bort efter Behag.

Saaledes, som jeg i disse Exempter har viist, vilde 
alle slige Syner kunne forklares, naar man havde Mod 
til at undersøge Tingen i Nærheden.

Mod Hexeri og Trolddom satte man Staal i Døren og 
gjorde Korsets Tegn i Sædbunkeme paa Loftet og 
Smørret i Fadeburet. Nissen stillede man let tilfreds 
med et Fad Sødgrød. Hvis nogen spøgede efter Døden, 
da maatte man, om muligt, see at opdage hvad han gik 
og søgte efter, som nedgravede Penge, skjulte Tyve
koster og deslige og da fjerne Aarsagen til disse natlige 
Besøg.

Hvorledes en Kone bar sig ad, for at Ræven ikke 
skulde tage hendes Gæslinger maa jeg her fortælle. En 
klog Kone havde sagt hende, at naar hun puttede Gæs
lingerne, een efter een, gjennem et Hul i Porten med 
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de Ord: »Alle een Vei!« saa tog Ræven dem ikke. Ko
nen fulgte dette viise Raad, som til Slutningen viste sig 
probat; thi da hun, efter at have puttet den sidste Gæs
ling igennem, aabnede Porten, stod en stor So udenfor, 
som havde slugt alle Gæslingerne efterhaanden som de 
kom ud. Ræven fik dem altsaa ikke.

I Sygdomstilfælde henvendte man sig sjeldent til 
Lægen, men til Kloge Mænd og Koner, som forstod at 
læse over den Syge eller skrive Feberen bort i Skorste
nen. Hjalp disse Kunster ikke, maatte den Syge gjøre 
en Reise til Helene Kilde og Sancthansnat sove paa 
Helgenindens Grav. At mange her ere bievne heldbre- 
dede skulde man tro af de mange Pjalter og Krykker, 
som man endnu den Dag i Dag finder henlagt paa 
Graven. Men hvem har lagt dem der? Mennesker, som 
finde deres Regning ved, at vedligeholde denne Over
tro, for at berige sig selv paa den Uvidendes Bekost
ning. Det er sandelig en Skam at der i vor oplyste 
Tidsalder ikke bliver sat en Stopper for disse Bedra
gerier.

Den nordsjællandske Bondes Fliid, Nøisomhed og 
Tarvelighed have vi omtalt i det Foregaaende. For 
Reenlighed og Orden kunne vi, som vi have seet, ikke 
rose ham; ligesaalidt som for Ærlighed og Troskab i sit 
Arbeide. Derimod finde vi en høi Grad af Godgjøren- 
hed og Gjæstfrihed hos den Tids Bønder; enhver Tig
ger fik sit Stykke Mad, og den Fremmede blev sat 
tilbords og opvartet med hvad Huset formaaede. 
Skjøndt raae i Ord og Sæder vare dog alle høflige og 
venlige, og viste ikke den fordømte Bondestolthed, 
hvoraf mange i vore Dage synes at være smittede. Med 
alle dens Fejl og Mangler havde Bondestanden den 
Gang det, som nu saa mange fattes, nemlig: Religion 
og en inderlig fast Overbevisning om dens Sandhed. 
Til Præsten, som man kaldte »Faer«, havde man me
gen Tillid og raadførte sig i alle vigtige Anliggender 

med ham. Idetmindste Een fra hvert Huus maatte om 
Søndagen gaae i Kirke, og for de Hjemmeblevne for
tælle hvad Præsten havde talt om. Ialmindelighed 
maatte et af Børnene læse tilbords og frabords, og Alle 
bleve holdte til at læse deres Morgen- og Aftenbøn. 
Det kunne vi indvende herimod, at Børnene ofte ikke 
forstod hvad de læste, men de lærte dog derved, at vi 
have Gud at takke for Alt, og med Tiden lærte de nok 
at forstaae det bedre. Nu anser man det jo næsten for 
en Skam at tale om Gud.

Det nordsjællandske Bondesprog var i min Ungdom 
paa Grund af den mangelfulde Skoleundervisning 
langt mere raat og udannet end nu. Udtalen var uty
delig, drævende og slæbende, og de fleste Ord bleve 
ubarmhjertigen radbrækkede. Kunde man ihast ikke 
faae frem hvad man vilde sige, udfyldte man Mellem
rummene i Talen med »forre« »nøve« »je sku sie vos« 
o.s.v. Bogstavet a udtaltes for det meste som aa og u 
som øv,

f.ex Faaer d e Fader
Haans d d Hans
Gaade d e Gade
nøv d e nu
døv d e du
Brøv d e Brug

Følgende fordærvede Ord vare almindelige:
01 d e 01
Smor d e Smør
heis d e hexe
Bøvser d e Buxer
Hare d e Harve
Haave d e Have
Kale d e Kalv
Kaal d e Karl
Yse d e Øxe
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Ordet Akkedant bemærkede baade en Kandidat og en 
Adjutant, saaledes sagde man: 
Forsakkedant d
Floiakkedant d

Mange Egennavne bleve 
kede, som:
Laves d
Andris d
Borthe d
Panille d
Nis Nilen d
Ole Olen d
Per Jen d
Haans Haan d
Grev Rævenklo d
Grev Ranso d
Geheimeraad Lewenso d 
Amtmand Træsko d
Kaptajn Forspand d

e Forstkandidat og
e Fløjadjutant.

ubarmhjertigen radbræk-

e Lars
e Andreas
e Birte
e Pernille
e Niels Nielsen
e Ole Olsen
e Peder Jensen
e Hans Hansen
e Grev Reventlow
e Grev Ranzau
e Geheimeraad Lewezau 
e Amtmand Treschow 
e Kaptajn Vosbein

Det var meget i Brug at give Folk Tilnavne efter deres 
Fødested, efter den Haandtering de drev, eller efter 
dem, de havde tjent. Saaledes sagde man 
Rasmus Fynbo 
Niels Jyde
Bent Skaaning
Jens Ellepind (efter Ellepindehuset),
Ole Gøg (efter Gøgehuset),
Jens Basse (efter Bassehuset),
Christen Smed, 
Jens Skomager, 
Morten Væver, 
Niels Amtmand, 
Svend Byfoged, 
Jørgen Provst.

I det nordsjællandske Sprog findes mange forældede

Ord, som tildeels eregaaede af Brug, men hvoraf flere 
vistnok endnu fortjente at benyttes istedet for de nu 
brugelige, undertiden fremmede eller halvfremmede 
Ord. Saadanne ere:
Abild d e Æbletræ,
age d e lade sig køre, den der

Arne d e
styrer Hesten, kjører. 
Ildsted,

Artid d e Begravelsesgilde,
Bidling el. Billing d e en lille Bid,
Bimpel d e Træflaske,
Bo

Bohave

Boskab

Brystdug d e

Her ere danske Ord 
nok,
som kunne bruges 
istedetfor
de franske Ord Meubler 
og Meublement
Vest,

Bul d e Livstykke,
Davre d e Frokost,
Farbroder d e burde bruges i stedet

Faster

Flag d e

for
de franske Ord: Onkel 
og Tante.
Noget som er flettet

glap d c
af Kjeppe (Valkeflag) 

fejl, urigtig,
glapsti d e urigtig Vei,
Glarøine d e Briller,
Gluk d e Hul til at
Glukhul 
glukke d e

kigge igjennem 
kigge gjennem et Hul,

Gubbe d e gammel Mand
Gyde d e indhegnet Vej,
Gøm d e tvundet Garn,
Hoser d e Strømper,
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Hosestok d e Strikkepind,
Hors d e Hest,
Horsemoer d e Følhoppe,
hvas d e skarp
hvæsse d e slibe,
Hvæssesten d e Slibesteen,
låne d e Udraab af Skræk,
ijevne d e ved Siden af,
ioens d e nys, nylig,
Kammers d e lille Kammer,
Kofte d e lang Trøie
Knøs d e Yngling,
Krag (Sulekrog) d e tynd Træstamme med 

Grenender til at hænge 
paa 
deraf Navnet 
Rolf Krage.

kramme d e trykke sammen,
krøge d e krumme eller bøie,
kørne d e tærske Avnerne af 

Komet,
Leiel d e Træflaske,
Livvare d e Kreatur,
Lunte d e smaatrave
Luntetrav d e Smaatrav,
Lyde d e Udbygning til et Huus,
Midaften d e Fesperkost,
Morbroder 
Moster

d e Onkel og 
Tante,

Mær d e Hoppe
Nadvere d e Aftensmad,
Nødde d e Kølle,
Olden d e udhulet Træstamme 

til at salte i,
orke d e arbeide, røre sig,
Pog d e lille Dreng,

qvik d e flink, munter,
Qvindfolk 
Qvinder

d e modsat Mandfolk, 
i stedet for det halvtyd- 
ske Ord Fruentimmer,

Qvæl d e Mørkningen,
rage d e barbere halvt
Ragekniv d e Barberkniv tydsk
rende d e løbe,
Seelse d e Belysningsmidler,
Seierværk d e Uhr, tydsk,
Sissere d e Sax,
slænge 
sende

d e kaste bort, 
kaste bort,

Smøge d e smal Gjennemgang,
Spang d e et Bræt eller Træ over 

et Vand,
Stegers d e Køkken, efter det 

Tydske,
Studling ell. Stalling d e lille Stad,
Suul d e Kjød og Flæsk,
Sup d e Snaps,
suppe d e drikke Snapse,
søbe d e spise med Ske,
Søbemad d e Mad til at søbe,
Sødskendebam d e dette Ord burde bruges 

i stedet for de 
fremmede: Fætter og 
Cusine,

Tol d e Prop til en Flaske,
Traad d e Fodspor,
Trunte d e Roden af et Træ,
Tvege d e kløftet Green,
tveget d e kløftet,
Tøs d e en lille Pige,
vægge d e Jemkile til at kløve 

Brænde med,



Vaand d e tynd Gren eller Kjep,
Vrinsk d e Hingst,
Vad d e et Sted, hvor man kan

vade over Vandet 
Øg de Hoppe, Hest,
En Mærkværdighed ved det nordsjællandske Sprog, 
hvilken er undgaaet vore Sproggranskeres Opmærk
somhed, er at det har 3 Artikler, ligesom det Tydske, 
nemlig: in (Hankjøn), en (Hunkjøn) og et (Intetkjøn). 
Her nogle Exempter: 
Hankjøn: in Sav, Savin, 

in Mand, Mandin, 
in Hest, Hestin, 
in Steen, Stenin, 
in Vogn, Vognin, 
in Tyv, Tyvin,

Hunkjøn: en Kone, Konen 
en Koj, Koen, 
en Øxe, Øxen 
en Dør, Døren,

en Høne, Hønen 
en Mark, Marken 

Intetkjøn: et Barn, Barnet, 
et Faar, Faaret 
et Huus, Huset 
et Træ, Træet, 
et Svin, Svinet, 
et Ax, Axet.

Man seer heraf, at de gramatikalske Kjøn, ligesaalidt 
som i det Tydske, ere lempede efter de naturlige, og 
derfor bruger man de personlige Stedord han og hun 
om Ting, som efter deres Natur ikke høre til noget 
Kjøn.
Saaledes siger man: 
Knivin, han skal slibes, 
Gaden, hun er snavset, 
Hattin, han er for lille, 
Huen, hun er for stor.
Og hermed slutte vor Beretning om det nordøstlige 
Sjælland og dets Beboere.1)
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2. Min Herkomst

Af fornem Herkomst er jeg ei, 
min Fader var en Bonde; 
dog naar man gaaer den rette Vej, 
og viger for det Onde, 
man vare kan i ringe Stand 
saa god som nogen Herremand, 
om jeg er liden eller stor, 
om jeg bar Baand og Stjerne 
Gud andser ei- kun hvad der boer 
i Hjertets indre Kjerne 
Vorherre seer og dømme vil 
engang, naar Øjet lukkes til.

Jeg kunde rose mig af at være af meget gammel Adel, 
da min Stamfader Adam Homo, der levede for 6000 Aar 
siden, var den eneste ægte Adelsmand her paa Jorden. 
Men hvorlænge var Adam i Paradis? Ikke engang indtil 
hans Førstefødte saa Dagens Lys. Af en Djævel i et 
Dyrs Skikkelse lod han sig forføre til Ulydighed imod 
sin Herre, som derover fratog ham hans Adelsbrev, og 

fordømte ham og hans Efterkommere til at være Bøn
der. Vel have jordiske Herskere senere lavet en ny 
Adel, og optaget mange Bønder deri; men det har dog 
ingen rigtig Art med dette nybagte Adelskab; thi hvor- 
meget man end strammer sig op, stikker dog Bonden 
igjennem. Jeg hører ikke til disse moderne Adels- 
mænd, men er, som de fleste af Adams Børn; en ret og 
slet Bonde, fordømt til at spise mit Brød i mit Ansigts 
Sved.

Mine Forældre og nærmeste Forfædre have, saavidt 
man kan huske tilbage i Tiden, alle været Bønder i 
underordnede Stillinger og fattige Kaar.

Min Fader Ole Hansen var Hjulmand og Tømrer i 
Landsbyen Neiede tæt Østen for Arresø.2) Han eiede 
et lidet Huus med nogle Tønder Land Jord, hvoraf han 
i Forening med sin Profession ernærede sine 10 Børn. 
Han var en meget retskaffen, flittig og ordentlig Mand, 
der tidligt og sildigt arbeidede for sig og Sine og Gud 
velsignede hans Stræben; thi midt i sin Travlhed 
glemte han aldrig Gud og sin Pligt. Han var ogsaa i 
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Besiddelse af en for sin Tids Bønder ualmindelig Dan
nelse, idet han kunde skrive og regne. Da han havde 
lært i Kjøbstaden og i mange Aar været Soldat, havde 
han tilegnet sig en vis udvortes Nethed og Anstand i sit 
Væsen, ligesom han ogsaa i sit Bondesprog udtrykte 
sig med en Besindighed og Klarhed, som man maatte 
beundre hos en Mand under Vadmelskoften. Aldrig 
hørte man et uanstændigt Ord eller en Ed af hans 
Mund.

Min Moder hed Karen Christensdatter og var en 
Gaardmandsdatter fra Neiede. Hun var en værdig Hu
stru for min Fader. Ligesaa flittigt, som han passede 
sin Profession, besørgede hun sine indvendige Sysler. 
Uagtet sin store Børneflok arbeidede him tidligt og 
sildigt paa at gjøre Uldent og Linned til Familien. Sit 
Huus holdt hun efter den Tids Smag reent og ordent
ligt, og alle sine Børn lærte hun at læse temmelig fly
dende, inden hun sendte dem i Skole. Hun havde et 
fromt og religiøst Sind, hvilket hun efter bedste Evne 
søgte at indprente sine Børn.

Min Farfader Hems Jensen var et lille Stykke af Forst
væsenet, idet han var Tilsynsmand, det vil sige, at han 
havde Tilsyn med Skoven og gjorde Skovløbertjeneste, 
hvorfor han havde en vis aarlig Løn, noget Græs til 
Høslæt, Deputatbrænde og Benyttelse af et temmelig 
stort Stykke Jord i Skoven. Han boede tæt op til Grib 
Skav, i Gadehusene ikke langt fra Frederiksborg. For
uden sin Tjenestejord eiede han et Huus med en bety
delig Deel Jord udenfor Skoven, og da han til dennes 
Drift holdt Heste havde han megen Fortjeneste ved at 
kjøre for Forstvæsenet. Saaledes kjørte han Brænde 
sammen, hentede Planter fra Planteskolerne og førte 
Baadene ved de aarlige Andejagter; han var derfor efter 
sin Stilling en temmelig velstaaende Mand. Altid op- 
rømt og munter passede han nøiagtigt de ham paahvi
lende Forretninger, og var derfor godt lidt af sine Fo

resatte, der behandlede ham med en Humanitet og 
Velvillie, som var sjelden paa den Tid.

Min Farmoder Karen Olsdatter var en lille, venlig og 
godmodig Kone, der med Sparsomhed og Flid passede 
sit Huus og opdrog sine Børn i Tugt og Herrens For
maning. Om jeg nu opnaar et Menneskes højeste Al
der, vil jeg aldrig glemme denne kjærlige Bedstemo
der, der med moderlig Ømhed pleiede mig i min Barn
dom, og med utrættelig Flid stræbte at oplyse min 
Forstand og danne mit Hjerte for det Gode.

Min Farfaders Fader hed Jens Andersen, og var 
Skomager af Profession. Han var gift med en svensk 
Pige fra Dalarne Anna Keisa Jpnsdotler, der var kom
men herind paa Handelens Vegne. Hun skal have væ
ret temmelig hæftig af Gemyt, og ofte alvorligt trukket 
den stakkels Skomager for Skæver. Forresten skal hun 
have været en meget proper, huuslig og flittig Kone.

Min Farmoders Fader var en Nordmand. Hans 
Navn var Ole Olsen, men da han var født i Drammen, 
blev han almindeligt kaldt Ole Drammen. Han havde i 
sin Ungdom lært Tømmerprofessionen, men gik der- 
paa tilsøes, og kom paa denne Maade herind i Landet, 
hvor han ernærede sig ved at bygge nye og reparere 
gamle Bønderhuse. Han havde faret tilsøes i mange 
Aar og været vidt omkring, hvoraf han gjeme pralede, 
især naar han havde faaet lidt over Tørsten. Underti
den gik dog hans Fortællinger om hans Eventyr saa- 
vidt, at man yttrede Tvivl om deres Sandhed. Men da 
kunde man være vis paa, at Ole blev vred. »Kjender I

Nejede ca. 1750. Christen Madsens gård er Christen Olsens 
moders slægtsgård. Nejede by ændrede ikke karakter under de 
store udskiftninger omkring århundredeskiftet og har således også 
set sådan ud i Christen Olsens barndom og ungdom. Christen 
Olsens forældre havde en lille jordlod nord for byen, men boede 
på en af de små parceller inde i selve Nejede.
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Gutten fra Drammen«, sagde han, »tror I han lyver? 
Jeg skal hakke mig lære Jer at troe hvad jeg siger«. Han 
var forresten et godt Skrog, og et godt Ord ifølge med 
en Snaps, formaaede altid at berolige ham. Om hans 
Kone ved jeg ikke Andet end at hun døde i min Bed
stemoders tidligste Ungdom, og Manden fulgte snart 
efter. Min stakkels Bedstemoder blev saaledes foræl
dreløs i sit fjortende Aar; uden Slægt og Venner, 
maatte hun ud imellem Fremmede; men Faderen i 
Himmelen holdt sin Haand over hende, og i Tillid til 
ham vandrede hun sin Bane frem i stille Virksomhed 
og christelig Kjærlighed. Omringet af taknemmelige 
Børn og Børnebørn døde hun i en høj Alder.

Min Morfader, Christen Madsen, var en stor, stærk 
og sværtbygget Mand. Han var, som de Fleste af denne 
Familie, meget flittig, sparsommelig og religiøs. »Hold 
Dig til Gud, min Dreng!« sagde han, »Saa gaaer det 
Dig altid vel«. Jeg erindrer endnu tydeligt den gamle 
krogede Mand med de hvide Lokker, naar han sad og 
læste i Bibelen, eller om Søndagen ved sin Stok kom 
rokkende hen til mine Forældre for at blive barberet. 
I hans Ungdom skulle hans Hænder have siddet tem
melig løse paa Skaftet, og naar nogen fornærmede 
ham, slog han til saa man kunde føle det. Hans Sted
fader hed Bjørn, og efter ham kaldte han sig derfor den 
lille Bjørn. Hørte man de Ord af ham: »Kjender I den 
lille Bjørn?« eller »tag Jer iagt for Christen Lillebjørns 
Labber!«, da kunde man være vis paa, at han var vred. 
Forresten fornærmede han Ingen, som ikke fornær
mede ham.

Min Mormoder, Johanne Nielsdatter, var en venlig, 
huuslig og flittig gammel Kone, som i Stilhed gik og 
passede sine Forretninger, uden at bekymre sig om 
Verdens Sladder, Støi og Larm. Efter sin Mands Død 
var hun en Tid i mine Forældres Huus, og jeg kan 
endnu i Tanken see hende uforstyrret at sysle med sin 

Rok i mine Forældres Kakkelovnskrog, uden at lade 
sig genere af Børnenes Støi, eller af Voxnes Samtaler. 
Om hendes Forældre veed jeg Intet.

Om min Morfaders Fader veed jeg kun, at han døde 
temmelig ung, og at hans Navn var Mads Christensen. 
Hans Farfader, min Tipoldefader, kan jeg fortælle 
mere om.

Denne hed Christen Madsen eller Christen Jyde, fordi 
han var født i Jylland. Han skal, som de fleste Jyder, 
have været meget sparsommelig, og seet nøje paa Skil
lingen, inden han gav den ud. Om Sommeren gik han 
gjeme barbenet og om Vinteren med Træsko. Da en af 
hans Naboer engang bebreidede ham denne, som det 
syntes, overdrevne Sparsomhed af en velhavende 
Gaardmand, svarede han paa sin Jydsk: »Støder a Hul 
paa en Taa, kan det læges, men støder a Hul paa min 
Sko, skal den til Skomageren, og det koster, minsæl, 
Penge«.
Det var rigtig nok ikke saa underligt, at han maatte 
spare, thi i Frederik den Fjerdes Tid var det sandelig 
ingen Spøg at være Fæstebonde.

Længere tilbage i Tiden strækker mit Kjendskab til 
mine, paa enkelte menneskelige Svagheder nær, agt- 
værdige Forfædre sig ikke. Og har jeg ved denne min 
Skildring villet bevare dem et varigt Alinde i deres 
Efterkommeres Erindring. Gid jeg ved mine Ord og 
mit Exempel maa virke lige saa velgjørende paa mine 
Børn og Børnebørn, som mine Forældre og Bedstefor
ældre have virket paa mig.

Side fra Christen Olsens originalmanuskript. 
Modsvarer teksten på side 46.
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»Vee Dem, som de Gamle ei hædre!
Ei fortjene de,
At de, naar de selv vorde Fædre
Skal see sig hædrede!«

Af hvad jeg her har fortalt om min Herkomst vil man 
see, at jeg er født Skandinav, idet der flyder baade 
dansk, norsk og svensk Blod i mine Aarer. Min Skan
dinavisme gaar dog ikke videre, end at jeg hjerteligt 
ønsker, at de tre nordiske Nationer ville glemme alt 
gammelt Nag, og som Brødre af en fælles Stamme i 
Kjærlighed og Samdrægtighed forene sig mod alle ind
vortes og udvortes Fjender. Havde de stedse gjort det, 
var Russerne og Brandenburgeme ikke bievne saa 
mægtige og farlige for deres Naboer, som de ere. Al
drig skal dog min Skandinavisme forlede mig til at 
svigte mit Land og min Konge. Som Dansk vil jeg leve 
og som Dansk vil jeg døe, og i Danmarks moderlige 
Jord haaber jeg, at mine trætte Been engang skulle 

finde Hvile. En vis Præst sagde engang, at vi burde 
hade Tydskeme. Nei, min kjære Pastor! saa vidt gaaer 
min Skandinavisme og Danskhed ikke, at jeg tvært
imod Jesu Kjærlighedsbud skulde hade min Næste. 
Hvorfor skulle vi desuden hade de brave Tydskere? 
Fordi nogle af deres Tyve og Røvere have overfaldet og 
plyndret os? Men der gives jo Tyve og Røvere i alle 
Lande, ogsaa hos os. Lader os erindre Wessels Ord.

»Brodne Kar i alle Lande
Roser sig med Tome blande 
andetsteds, saavel som her«.

Lader os endvidere huske paa, at Tydskeme have væ
ret vore Lærere. Fra dem have vi vor Religion, Viden
skaber, Kunster, Haandværker, Agerdyrkning og Ha
vedyrkning. Hvor mange herlige tydske Mænd have 
ikke levet iblandt os og virket for os: Bemstorffeme, 
Moltkeme, Huts, Tode, Munter o.fl.
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3. Min Barndom

Hver Høj, hver Dal, som gav os Glæder, 
den blev vort Hjerte dyrebar, 
og henrykt Manden seer de Steder, 
hvor han som Barn lyksalig var.

Hver kjærlig Tale, Drengen hørte 
hvert venligt Smiil hans Øje saae 
hver Haand, ham frem ad Banen førte, 
i Mandens Hjerte præget staae.

Jeg er født i Landsbyen Neiede d. 10. September 1799. 
Hvem mine Forældre vare, vide vi af det Foregaaende. 
Da jeg næppe var aargammel kom jeg til min Faders 
Forældre, den føromtalte Hans Jensen og Hustru, og 
hos disse mine kjære Bedsteforældre forblev jeg indtil 
mit sextende Aar.3) Vel forlangte mine Forældre mig 
tilbage, men de Gamle erklærede, at de ikke kunde 
undvære mig, og Enden blev da, at jeg forblev hvor jeg 
var. Fra min tidligste Barndom har jeg hav(t) ligesom 
en dunkel Erindring om en foregaaende Tilværelse, 
omgiven af venlige Væsener forekom det mig, at jeg

engang havde levet i et smilende Landskab med Blom
ster og Træer, klar Himmel og yndigt Solskin. Om det 
er Drøm eller Virkelighed, veed jeg ikke, men endnu 
den Dag idag staaer Billedet levende for min Fantasi. 
Mine Bedsteforældre kappedes næsten om at forkjæle 
mig, idet jeg blev føiet i Alt og fik hvad jeg pegede paa. 
Herved blev jeg temmelig egensindig og stak i at 
skraale, naar jeg ikke fik min Villie. Forresten havde 
jeg Ingen at slaaes med, da mine Bedsteforældre boede 
afsides, og mine eneste Legekammerater vare Hunden 
og Katten. En stor Sorg ramte mig dog i de Dage. En 
lille broget Kattekilling var især min Yndling. Denne 
legede engang med Noget, som laae under Vognen, da 
min Bedstefader en Dag skulde køre bort. Vognen blev 
sat i Bevægelse, og det ene Hjul gik over Halsen paa 
Katten, som aldrig rørte sig mere. Jeg græd mine mo
dige Taarer og var i lang Tid derefter utrøstelig over 
den Ven, jeg saa pludselig havde mistet. Mine Lege 
bestod i at fylde mine Lommer med Smaasteen, 
plukke Blomster og derefter rive dem itu, snitte paa en
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Pind, hvorved Fingrene gjeme fik et lille Rift med. Til 
Afvexling rodede jeg i en Leergrav og fuskede i Potte- 
magerhaandværket, fiskede Hundesteiler i Bækken og 
lavede Snemænd om Vinteren. Disse sidste Lege 
kunde min Bedstemoder dog ikke godt lide, da jeg 
derved tilsmudsede Klæderne og blev vaad om Fød
derne. Var min Bedstefader borte, hængte jeg i Skjør- 
teme paa min Bedstemoder, hvor hun gik og stod. Var 
han derimod hjemme, fulgte jeg ham i Mark og Skov 
igennem Tykt og Tyndt. Skulde han ud at kjøre, var 
det min største Fomøielse at spænde Hestene for Vog
nen, ligesom at spænde dem fra, naar han kom hjem. 
Ved Bordet sad jeg altid ved hans Side, da han holdt 
meget af at proppe mig med det Bedste, som var paa 
Bordet. Med Tjenestefolkene maatte jeg ingen Om
gang have, da begge de Gamle sagde, at de lærte mig 
Uartigheder; men Uartigheder kan man finde paa af 
sig selv. En Gang da min Bedstemoder var gaaet ud, og 
jeg var ene hjemme, fik jeg isinde at besøge hendes 
Spisekammer, i hvilket der stod et gammelt Bord, og 
paa Bordet nogle Smørkrukker og en Ølfjerding. 
Ovenover var en Hylde, hvorpaa Bedstemoder havde 
sin Flødekrukke, og denne havde jeg i Kikkerten. I 
den Hensigt at slikke, kryber jeg op paa Bordet og 
stikker Fingrene i Krukken, men i det samme vælter 
det skrøbelige Bord, og der ligger Herr Urian med 
Fløden over Hovedet, omgiven af sønderslagne 
Smørkrukker, i en Syndflod af 01, som strømmer hen 
ad Gulvet. Idet Samme træder Bedstemoder ind ad 
Døren og seer hele Ødelæggelsen. Mærkeligt nok slap 
jeg dengang med en Advarsel, og Løftet om en god 
Revselse, hvis jeg tiere gjorde mig skyldig i slige Ge
nistreger, men i lang Tid derefter skammede jeg mig 
som en Hund, og lovede mig selv, at jeg aldrig oftere 
skulde komme paa den Galei. Vant til at have min 
Villie i Alt, vilde jeg en Dag følge med min Bedstefa

der, hvor hen erindrer jeg ikke. Han vilde eller kunde 
vel ikke tage mig med, og jeg gav mig til at skraale: 
»jeg vil med, jeg vil med«, indtil Bedstefader tog sin 
Pidsk, og jeg krøb under Bordet, hvor jeg blev lig
gende indtil han var borte; først da vovede jeg at 
komme frem.

Min Bedstemoder lærte mig at kjende Bogstaverne 
og jeg begyndte at stave, men hun havde ingen Tid og 
jeg ingen Frygt, og jeg blev da sendt i Skole. Min 
Skolemester var en gammel Skomager Engel, der med 
det Samme, han passede sin Profession, holdt Puge- 
skole for Omegnens Børn, der havde for langt til den 
autoriserede Skole.4) Han var en venlig og blid Mand, 
der gjorde sig megen Umage for at lære Børnene at 
læse og skrive, om Regning var der aldrig Tale, endnu 
mindre om Retskrivning, Historie og Geografi, Reli- 
gionsunderviisningen var Udenadsværk. Hos denne 
Mand kom jeg altsaa i Skole, men jeg, som var vant til 
at tumle mig i fri Luft kunde ikke godt finde mig i at 
sidde indespærret i Skolen hele Dagen med en Bog i 
Haanden. Paa Vejen til Skolen boede en Kone, der 
havde et lille Barn; hun kaldte mig ofte ind og gav mig 
Kage, Æbler og andre Slikkerier, og Enden blev, at jeg 
blev der hele Dagen og vuggede den lille eller legede 
Skjul imellem Træerne i Haven. Saaledes skulkede jeg 
af Skole flere Dag i Rad; men en Dag kom Bedstemo
der, der havde lugtet Limten, ind ad Døren, just som 
jeg sad og vuggede. Hun talte meget venligt til mig og 
bad mig at gaae med hjem. Men da vi kom hjem, 
trakterede hun mig med en dygtig Portion varm Bir
kesuppe, hvis bitre Eftersmag jeg endnu ikke har 
glemt. Siden den Tid fik jeg Lyst til at gaa i Skole; jeg 
var flittig og opmærksom, læste tidligt og sildigt og 
overgik snart alle mine Kammerater. For at opmuntre 
mig gav mine Bedsteforældre og Fremmede, som kom 
der, mig Skillinger, hvilke jeg omhyggeligt sparede
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Københavns bombardement 1807 set fra Ladegården nord for byen. I midten af billedet det brandende Frue kirketårn. 
Akvarel af C. W. Eckersberg 1807. Københavns Bymuseum.

sammen, for derfor at kjøbe Bøger. Saae jeg nogetsteds 
en Bog, maatte jeg laane den; og snart havde jeg paa 
min Maade et heelt lille Bibliothek, som jeg stedse 
forøgede. Om Vinteren læste jeg i Biblen og Psalme- 
bogen for mine Bedsteforældre, og om Sommeren var 
det min største Fomøielse, naar jeg hele Dagen igen
nem kunde ligge ude i Skoven og læse i en Bog. Histo
riske, geografiske og naturhistoriske Skrifter yndede 
jeg fortrinlig, saaledes gennemlæste jeg hele Arild 
Hvidtfeldts Krønike, Holbergs Danmarks Historie og 
en gammel tyk Geografi fra Frederik den Fjerdes Tid, 
ligeledes studerede jeg med megen Flid Bomares Na
turhistorie. Herved erhvervede jeg mig adskillige over
fladiske Kundskaber, men jeg manglede Veiledning og

Grammatik. Regning og Landkort kendte jeg ikke før 
efter min Konfirmation; dog jo, ved min Bedstefaders 
Hjælp lærte jeg fortrinligt at regne i Hovedet, da jeg 
naar jeg ikke læste, regnede hvor jeg gik og stod.

»Og det var i Aaret atten Hundrede og syv 
og jeg vil vare en Skjalm om jeg lyver, 
da Engelskmanden kom, den forbandede Tyv;
det gyser i min Krop, saa det kryver.«

Saaledes begyndte den gamle Landevæmsvise fra hin 
Tid, og 1807 glemmer jeg aldrig.5) Jeg var henved otte 
Aar gammel, da Engellandeme anden Gang i en Tid af 
noget over sex Aar beærede os med deres venskabelige 
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Besøg. Allerede i længere Tid hørte jeg megen Tale om 
Engellændeme og deres Skibe; thi smaa Gryder have 
ogsaa Øren, og man mumlede om, at det gjalt Kjøben
havn, »thi« -sagde man- »Engellændeme kunne aldrig 
glemme Dronning Mathilde, og nu kommer de for at 
hævne hende«.6) Saaledes raisonerede Almuen, den 
vidste ikke bedre. Snart fortalte man,, at den engelske 
Flaade i al Venskabelighed var gaaet forbi Kronborg, 
og man vidste ikke hvad man skulde troe, men endelig 
kom der Lys i Sagen. Da vi en Dag gik og bandt Rug, 
kom en Mand fra Frederiksborg og fortalte, at Engel
lændeme havde gjort Landgang ved Vebek. Kort efter 
bleve samtlige Landevæmsmænd, Skytter og Forst- 
betjente indkaldte; jeg hørte Tale om Slaget ved Køge, 
Carstenskjold, Clasens Have, Livjægeme o.s.v. uden 
at forstaae noget af det. En Dag kom en Mængde Bøn
dervogne, belæssede med Krudttønder og spurgte om 
Vejen til Kronborg. Det var Krudtet fra Frederiks
værk, som man vilde bringe i Sikkerhed, før Engellæn
deme bemægtigede sig det. Den mindste Deel kom 
dog til sit Bestemmelsessted, thi Bønderne, der for at 
undgaa Fjenden, maatte kjøre af de mest afsides Veie 
i gjennem Skov og Krat, søgte jo før jo hellere, at blive 
deres farlige Ladning qvit, og den største Deel blev 
derfor nedsænket i Tørvegrave, Moser og Moradser. 
Kort efter hed det, at Engellændeme vare komne til 
Frederiksborg, formodendig paa Reisen til Frederiks
værk. Frygten for disse Landets Fjender var uhyre 
stor; da mine Bedsteforældre hørte dette Rygte, toge 
de om Aftenen hver en Sengedyne paa Nakken og mig 
ved Haanden, og gik ud i Skoven, hvor vi lagde os 
under Træerne. Hvorlænge vi laae der, veed jeg ikke, 
men da vi kom hjem, stod Huset paa sit gamle Sted; 
vi gik derpaa iseng, og vare siden ikke mere bange for 
Engellændeme. Dette Træk af min Bedstefader vidner 
baade om Kujoneri og Enfoldighed, men han var 

langtfra at være et enestaaende Exempel paa disse just 
ikke rosværdige Egenskaber; en høierestaaende Offi- 
ceer, hvis Pligt det var at være paa Krigsskuepladsen, 
gjemte i de samme Dage sin dyrebare Person i den 
dybe Grøft ved Lundehuset. I Skovfogedboligen i 
Strøgaardsvang boede min Bedstefaders nærmeste Fo
resatte, en Skovfoged Brehe, med hvem han levede i et 
venskabeligt Forhold, da Skovfogeden havde boet hos 
mine Bedsteforældre medens den nye Skovfogedbolig 
blev opført. Denne Mand var ligesom de øvrige Forst- 
betjente, indkaldt for at værne om Fædrelandet. Da 
han reiste, bad han min Bedstefader om, at han i hans 
Fraværelse vilde tage sig af hans Familie, og om Afte
nen gik vi ofte derhen for at holde den med Selskab, 
und(er)tiden langt ud paa Natten.

En Aften, det var den berygtede 2. September, saae 
vi igjennem Vinduet i bemeldte Skovfogedbolig, der 
ligger omtrent fem Mile fra Hovedstaden, flere ligesom 
gloende Stjerneskud i Retningen mod Kjøbenhavn; vi 
gik udenfor, og saae da en uendelig Mængde Ildkugler 
med en gloende Hale skyde sig op i en Bue fra Vest 
mod Øst. Vi vidste ikke hvad det var, men Dagen efter 
kom Manden hjem og fortalte, at Engellændeme bom
barderede Kjøbenhavn. De to paafølgende Nætter 
havde vi det samme Syn, saa meget uhyggeligere, som 
de gloende Slanger nu formeligt regnede ned, og vi nu 
vidste hvad det var. Man fortalte senere, at Fjenden i 
de tre Nætter, Bombardementet varede, havde kastet 
omtrent 14000 Bomber og Brandraketter ind i den 
ulykkelige Stad. Herved blev næsten hele den Deel af 
Byen, som ligger imellem Gammeltorv og Kultorvet 
ødelagt, og de ulykkelige Beboere vankede nøgne, 
huusvilde og tildeels syge og lemlæstede omkring indtil 
de imellem Ruinerne fik reist sig nogle usle Hytter, 
hvori de indtil videre kunde friste Livet; endnu i Aa
rene nogle og tredive fandtes flere af disse Hytter paa
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Nørregade og omkring ved Kultorvet. Fruekirke med 
dens høie prægtige Spir, Universitetet og Frue Skole 
vare nedbrændte og Petri Kirke i høj Grad rampone
ret. Da Fjenden truede med at bombardere Staden paa 
et andet Sted næste Nat, besluttede Kommandanten, 
den gamle ulykkelige General Peymann sig til at indgaa 
en Vaabenstilstand, ifølge hvilken den hele danske 
Flaade med alt Tilbehør skulde udleveres til Engellæn- 
deme, hvorefter disse forpligtede sig til inden sex Uger 
at være ude af Landet med deres Rov.

Havde vi ikke seet Engellændeme før, saa fik vi dem 
nu at see, thi

»Nu gennemstreife de Land og Stad
og æde os;
og æde Oste og andet;
ja de skal betale hvert Stykke Mad,
det bli’r til Vind;
det bli’r til Vinding for Landet«.

En Afdeling af disse Helte kom ogsaa til Frederiks
borg, dog troer jeg ikke der var en eneste Engellænder 
iblandt dem, det var nok lutter Hanoveranere; thi de 
talte alle Tydsk. Det var vist nok flere Hundrede 
Mand, da hele Hillerød By og dens nærmeste Omegn 
vrimlede af dem. Jeg erindrer endnu godt deres Uni
former: Husarernes Pelse vare lyseblaa med hvide 
Kanter af Faareskind, Infanteristernes Uniformer vare 
mørkegrønne og Artilleristernes røde. Paa Veien uden
for Møntporten stod deres Krudtkarrer og i Slangerup- 
gade havde de en Artilleripark. Hver Dag blev der 
udsendt Patroiller paa alle Kanter for at lede efter »die 
Franzosen«, som de troede holdt sig skjult her i Lan
det, for at følge dem paaveie. Forresten kan jeg ikke 
sige Andet, end at de vare høflige og artige, og betalte 
reelt hvad de fik. Til mine Bedsteforældre, der boede 
tæt ved en alfar Vei kom de ofte ind, og bad om Spise 
og Drikke, men min Bedstemoder tog aldrig Noget af 

dem. »De Stakler kunne ikke gjøre for, at deres Konge 
har paaført os Krig«, sagde him, »og det er haardt at 
opholde sig i et Land, hvor ethvert Menneske er en 
Fjende«. Jeg har desuden selv Sønner, som ere i Krigs
tjeneste, og jeg haaber, at andre Mennesker gjør dem 
godt fordi jeg er god imod disse«. Der gik rigtignok 
Rygter om, at Engellændeme vare slemme til at stjæle 
Ost og Smaakreaturer, men »Herre Gud om nu saa 
var!« Jeg har hørt vore egne Soldater fortælle, at de 
have gjort det Samme i deres eget Fædreneland. Han
noveranern vare forresten ikke godt stemte mod En
gellændeme, hvem de kaldte »die verdamte Britten«, 
til dem, som kunde tale med dem yttrede de uforbe
holdent deres Misfomøielse over den lange Krigstje
neste og sagde at man jagede dem fra det ene Røvertog 
til det andet. Jeg har læst i en af en hannoveransk 
Officer forfattet Bog »Seeland im Sommer 1807«, at 
Hannoveranern, hvis de danske i Slaget ved Køge, 
havde haft en disciplineret Hær, var gaaede over til 
denne, og banket paa Engellændeme. Efter at have 
tømt alle Holmens Magasiner stak vore engelske Ven
ner endelig i Søen med den ranede Flaade og vi bleve 
disse ubudne Gjæster qvit. Nogle Hanoveranere og Ir
lændere vidste dog at forstikke sig saa godt, at Engel
lændeme ikke kunde opdage dem, og de fandt det 
danske Brød saa velsmagende, at de besluttede at blive 
her. Jeg har selv kjendt et Par af dem, og de opførte 
sig, skjøndt i tjenende Stillinger, som brave og paali- 
delige Mænd.

Før Engellændemes Ankomst og under deres Op
hold her, var det en Sjeldenhed at se en dansk Soldat; 
men efter deres Afreise, var det som om der allevegne 
voxede Soldater op af Jorden. Husarer, Ryttere, Infan
terister og Jægere vrimlede overalt i Stad og Land; 
hvad man brugte dem til ved jeg ikke. Hermed var det 
dog ikke nok; hele Landevæmet, - det var de gamle 
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udtjente Soldater, blev indkaldt til Tjeneste, og de der 
ikke havde været Soldater bleve ansatte ved Kystmili- 
cen. Disse fik ingen Lønning, gik i deres egne Klæder 
og vare bevæbnede med en Pig, som oftest Spidsen af 
en gammel Lee, befæstet til Enden af en lang Stang; de 
brugtes til at gjøre Strandvagter, i hvilket Øjemed veed 
jeg ikke, da det Forsvar de kunde yde, vistnok ikke 
kunde nytte Stort.

Ifølge kaperreglementet af 1810 kunne enhver udruste kaperskibe 
og erobre fremmede fjendtligsindede handelsfartøjer. Maleri af 
C. W. Eckersberg) Kronborg Slot.

For at skade Engellændeme saameget som muligt 
tillodes det private Folk at udruste Kaperskibe, forsy
nede med Kanoner og bevæbnet Mandskab, som 
havde Tilladelse til at bemægtige sig engelske og andre 
Nationers Koffardiskibe, som handlede med Engel
land. Kaperne gjorde gode Priser og mange af dem 
blev snart til rige Folk; men da de ikke forstod at 
omgaaes med Penge, spillede de store Herrer saalænge 
de eiede en Skilling, og efter Kaperiets Ophør bleve de 
fattigere end de havde været tilforn. I min Barndom 
saae jeg ofte nogle af disse priviligerede Sørøvere i Fre

deriksborg og en af dem tændte ganske rolig sin Pibe 
ved en Hundreddalerseddel. Jeg har senere havt Lei- 
lighed til at stifte nøiere Bekjendtskab med mange af 
dem og de levede alle i temmelig fattige Kaar. En af 
dem, som havde været en rig Åland, fristede Livet ved 
Smugleri, og en anden der maaske havde været den 
rigeste af dem alle, endte sit Liv i Fattighuset paa Fre
densborg. Kaperiet gjorde stor Skade, da Mange der
ved bleve berøvede deres Ejendom og da Engellæn
deme til Gengjæld opsnappede vore Handelsskibe, 
standsede tilsidst hele Handelen og med den de store 
Pengesummer, som forhen strømmede ind i Landet.

Engang gik jeg med Bedstefader til Frederiksborg. 
Da vi nærmede os Byen, saae vi en Mængde Menne
sker forsamlede om Noget, der lignede en Høstak. Vi 
gik derhen, og man fortalte os da, at det var engelske 
Varer, der skulde opbrændes. Politimesteren holdt en 
Tale, og derpaa stak man Ild i Stakken, og de kostba
reste Shavler og Silketrøier til en Værdi af flere Tu
sinde Rigsdaler bleve Luernes Rov. Denne lave Hevn 
over alt hvad der var engelsk var en Følge af det saa- 
kaldte Contentinalsystem, der var vedtaget af Napoleon 
den Første og hans Allierede. Ifølge dette System blev 
nemlig ethvert Skib, som blot havde ladet sig visitere 
af Engellændeme, erklæret for fjendtligt, og enhver 
Vare, som kom over Havet, for engelsk, som man uden 
Naade skulde borttage og opbrænde. Men det gik ud 
over os selv, idet vi derved kom til at savne mange 
Artikler, som vi nødvendig skulde have fra Udlandet; 
hertil hørte især mange. Manufacturvarer, Colonialva- 
rer, Salt, Jern og Steenkul. For at bøde paa Mangelen 
betjente man sig af indenlandske Surrogater, saaledes 
erindrer jeg, at Bedstemoder og mange Andre lavede 
Kaffe af Erter, Hvede, Rug og Agern. Ved denne Tid 
var det at man begyndte at benytte Cichorie og Løve
tand til Kaffe, fattige Mennesker gik skareviis omkring 
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paa Markerne og opgravede Løvetandsrødder, som i 
læsseviis bleve bragte til Kjøbenhavn. Som Thee 
brugte man Rølliker, Slaaenblomster, Kirsebærblade 
og Jordbærblade. Salt blev smuglet ind fra Sverrig til 
uforskammede Priser, og Jern kunde vi til Nød faae fra 
Norge, hvis Engellændeme ikke snappede det under
veis. Ingen Ting savnede vi imidlertid mere end Steen- 
kul, men man maatte hjælpe sig som man kunde. De 
store Skove i det nordøsdige Sjælland maatte holde for, 
og nu fik man Brug for Soldaterne. Hele Regimenter 
bleve udsendte paa Skovcommando; først gik det ud 
over alle de mange store Træer, som voxede paa Bøn
dernes Marker, og derpaa kom Touren til de kongelige 
Skove, hvoraf nogle som Neiede Plantage og en Deel 
af Tuekjøb blive rent borthuggede. Et Arbeidskorps 
som udelukkende brugtes til at ødelægge Skovene, 
maa jeg her omtale, det var de saakaldte S apeurer. De 
vare klædte i hvide Lærredskider med blegrøde Kra
ver og bestod af et Sammensurium af Danske, Tydske 
og Svenske, Unge og Gamle imellem hverandre, da 
deres almennyttige Virken var tilende, blev Korpset 
opløst. Da man nu havde Brænde i Overflødighed gik 
det ud paa snarest muligt at forvandle det til Kul; man 
byggede Kulmiler paa 60 til 70 Favne af det skjønneste 
Brænde. Men Smedene vare ikke ret vel fomøide med 
at være henviste alene til Trækul; et snildt Hoved fandt 
da paa ogsaa at brænde Kul af Tørv, og nu gik det 
ligesaa me(g)et ud over Tørvemoserne som over Sko
vene. Denne store Mængde Kul opbevarede man i 
Forraadshuse, hvis Vægge var flættede af Riis og Om
egnens Beboere hjalp troligen til at transportere dem 
derfra. Om Natten kom de nemlig ofte med flere 
Vogne, rev Væggen ned og læssede hele Læs, hvormed 
de kjørte til Kjøbenhavn og puttede Pengene i deres 
egen Lomme. Tillykke stod dengang en Mand i Spid
sen for Forstvæsenet, der besad baade Evne og Villie

til atter at bringe Orden i de i høi Grad mishandlede 
Skove, det var den retsindige, nidkjære og humane 
Overførster Justitsraad Bruel. Efter hans Forslag bleve 
Statsskovene inddeelte i Districter, og flere Skovrider
embeder oprettede og besatte med duelige Mænd, der 
vare dannede ved Forstinstitutet i Kiel. De gamle 
uduelige Skovfogeder fik deres Afsked og dygtige med 
Skovvæsenet bekjendte Mænd bleve ansatte i deres 
Sted. Skovene bleve derpaa opmaalte og taxerede og 
intet mere borthugget, end hvad de kunde taale. I 
Gribskov laa flere Gaarde og Huse med betydeligt 
Jordtillæg, som Strøgaard og Strøgaardshuus i den nu
værende Strøgaardsvang; Tipperup henmod Kagerup; 
Taagerup i Nærheden af Gribsø; Skallerød henimod 
Nøddebo og Fuglesangshusene henad Maarumkanten. 
Disses Beboere maate imod en billig Godtgjørelse 
flytte ud og Jordene beplantedes med Skov. Store 
Strækninger havde fra Arilds Tid henligget ubenyt
tede, kim bevoxede med Lyng, Bregne- og Enebærbu
ske, og mange Steder vare Træerne reent borthuggede. 
Nu blev Alt taget under Kultur; der blev gravet, plan
tet og saaet overalt, og Mænd, Qvinder og Børn havde 
rigelig Fortjeneste ved disse Arbeider. Under alle disse 
Omvæltninger vedblev min Bedstefader i sin Post som 
Tilsynsmand, han var med overalt, ved Jagterne, ved 
Udviisningen, ved Skovning og Opmaaling og fremfor 
Alt ved Kulturarbeiderne, og han varetog sine Pligter 
til sine Foresattes Tilfredshed. Jeg var overalt hans 
uadskillelige Ledsager, og jeg tænkte dengang som 
Valdemar Atterdag, at jeg ikke vilde misunde Vorherre 
Himmerige, hvis jeg til evig Tid kunde vedblive at 
vandre om i disse Skove. Herved kom jeg i Berørelse 
med mange af Datidens Forstmænd, som ved adskil
lige Ledigheder samledes hos min Bedstefader, som 
boede midt i Skoven; ofte gav de sig i Samtale med mig 
eller betroede mig et eller andet Ærinde, som jeg 
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stedse nøiagtig besørgede, og da jeg ikke var undselig, 
talte jeg ganske ligefrem med dem, besvarede deres 
Spørgsmaal med Raskhed og gav dem undertiden et 
igen, og snart var den »opvakte Bondedreng«, som de 
kaldte mig, Alles Yndling.

En Mængde Kandidater og Forstelever laae dengang 
paa Opmaaling rundt om i Skovegnene, og et Par af 
dem logerede hos mine Bedsteforældre. Til disse slut
tede jeg mig som en Burre, og løb med dem omkring 
i Skoven, hvor de ofte samledes i et temmelig stort 
Antal. En Dag kom gamle Briiel ridende, og da han fik 
Øje paa mig, spurgte han: »Hvem hører Du til?« 
»Hans Jensen« sagde jeg. »Hvad bestiller Du her?« 
spurgte han atter, hvortil jeg svarede: »Jeg seer til, for 
at jeg kan lære det«. »Kan det da more dig saaledes at 
traske omkring i Skoven?« »Ja det er min største For
nøjelse« »Godt! Du er en rask Dreng, hils din Bedste
fader!« sagde han, og dermed red han bort. En anden 
Gang kort derefter gik jeg med min Bedstefader, som 
havde Tilsyn ved Plantningen. »Goddag Gamle! hvor
ledes gaar det?« sagde Briiel, som uden at vi havde seet 
ham, holdt ved Siden af os paa sin Hest. »Ja« tog jeg 
Ordet »hvis Bedstefader og jeg ikke passede paa, saa 
gik det kim maadeligt; tænk engang, der ere Nogle 
som har fundet paa at fylde Hullerne hulter til bulter 
med Jord og Steen, og derpaa gjøre et Hul, hvori de 
stikke Planten ned, men da jeg saae det maatte de 
smukt gjøre det om igjen«. »Ha, ha, ha« loe han, »det 
var Ret min Søn! see dem kun godt efter i Sømmene«. 
En Dag havde jeg taget endeel Granplanter hjem, 
hvormed jeg fik travlt at beplante hele Bedstemoders 
lille Have. Just som jeg var i fuldt Arbeide, stak Over- 
førsteren Hovedet over Gærdet. »Hvad har Du der 
for?« spurgte han. »Jeg planter en Granskov, som jeg 
tror vil tage sig godt ud, her ved Siden af Huset«, 
svarede jeg. »Hm!« sagde han »Lad os dog først høre 

hvad Bedstemoder siger dertil«. Han tog mig ved 
Haanden og gik ind, hvor han fortalte mine Bedstefor
ældre hele Historien om min eventuelle Granskov; 
men min Bedstemoder vilde naturiigviis hellere have 
Kaal end Graner i sin Have. »Hør nu!« sagde han, »jeg 
har ved flere Ledigheder lagt Mærke til denne lille 
Skovmand; sæt ham i en god Skole, saa skal jeg, naar 
Tiden kommer, sørge for at faae ham frit ind paa 
Forstinstitutet, og vi kunne da haabe engang at faae en 
dygtig Skovrider af ham«. - Det havde de ikke Evne 
til. »Saa lad ham da gaae med Skovfogeden og lære at 
skyde, og han kan da blive Skytte for mig, siden skal 
jeg nok skaffe ham et godt Skovfogedembede; thi 
Forstmand skal og maa han være«. Dette syntes mine 
Bedsteforældre godt om, og jeg fik Tilladelse til at gaa 
med Skovfogeden paa Jagt, lærte taalelig godt at skyde 
og fældede ogsaa af og til et Stykke Vildt. Da Skovlø
berne dengang maatte besørge Forstvæsenets Breve, 
blev jeg ofte sendt med saadanne eller i andre Ærinder 
til Overførsteren, og denne herlige Mand modtog mig 
stedse med Venlighed, gik stundom ud og viste mig sin 
nyanlagte Have og Kulturarbeiderne i Nærheden af 
Gaarden, og samtalede med den trøieklædte Bonde
dreng, som om jeg var hans Ligemand. Ja gamle ven
lige Briiel glemmer jeg aldrig, og naar jeg endnu, efter 
over halvtredsindstyve Aars Forløb, besøger hans Grav
sted, som han selv har udvalgt ved hans kjæte Egelund, 
komme Taarene uvilkaarlig i mine Øjne, og hele mit 
venlige Barndomsliv staaer levende for min Erindring.

En anden Hædersmand fra hin Tid maa jeg ligeledes 
omtale, det er Kammerraad Schæffer ved Planteskolen 
paa Hirschholm, som det dengang blev kaldt, da For
fængelighedens Minde, det stolte Slot stod der endnu; 
at man ikke ødelagde Mindestenen tilligemed Slottet er 
ubegribeligt. Da mine Bedstefader kjørte Forstvæse
nets Rejser, blev jeg i en mere fremrykket Alder ofte 
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sendt til Hirschholm, for at hente Planter og gjorde der 
Bekendtskab med gamle Schæffer. Den første Gang 
jeg saae ham, troede jeg, at han var en Arbeidsmand, 
han gik nemlig bararmet med Træsko paa og en Rive 
i Haanden. Jeg spurgte efter Kammerraad Schæffer, 
og han svarede »det er mig«. Han indlod sig nu i Sam
tale med mig, spurgte til Bedstefader og hvorledes det 
gik med vore Kulturarbeider, og da han hørte, at jeg 
var bestemt for Forstvæsenet, viste han mig omkring 
i Planteskolen. Senere lærte han mig at kende, og hver- 
gang han saae mig modtog han mig Venlighed og ind
lod sig ofte i lange Samtaler om Skovkulturen og Plan- 
tevæsenet.

I Aaret 1813 blev jeg confirmeret med meget gode 
Religionskundskaber, men med mine øvrige Kundska
ber var det kim maadelig bevendt. Vel havde jeg læst 
meget, Godt og Slet imellem hinanden, men uden Vej
ledning var det hele som en Miskmask blandet sam
men, uden at jeg havde noget klart Begreb om en 
eneste Videnskab. Efter min Confirmation forblev jeg 
endnu hos mine Bedsteforældre i henved to Aar, gik 
flittig paa Jagt med Skovfogeden, saae til ved Kultur
arbeiderne, og hjalp Bedstefader ved sit Arbeide, at 
ride og kjøre holdt jeg især meget af.

Et Exempel paa Hestens Klogskab maa jeg her for
tælle. Engang stod min Bedstefaders Heste tøirede paa 
hans Embedsjord, der laae inde i Skoven, som var ad- 
skildt fra Bedstefaders Eiendom ved et Led. En Mor
gen tidlig hører vi en heftig Vrinsken af en Hest; Bed
stefader gaaer ud, og seer da den ene af sine Heste 
staaende indenfor Leddet og gjøre Allarm, som om den 
vilde kalde paa Nogen. Bedstefader aabnede Leddet, 
og da dette var skeet, vendte Hesten øjeblikkelig om, 
bestandig seende sig tilbage; Bedstefader fulgte efter 
indtil den standsede ved en dyb Grøft, hvor dens Kam
merat var faldet i Morads. Hesten blev nu trukken op, 

og den anden yttrede lydelig sin Glæde over dens Red
ning. Mærkeligt er det, at den med sine Tænder havde 
gnavet Hovedet af Tøirepælen, da den mærkede, at 
den ikke kunde faa Bugt med Tøiret.

1814 havde vi den strengeste Winter, som jeg kan 
huske. I Julen og otte Dage efter Nytaar, var det et 
sandt Søleføre, da det i lang Tid uafladelig havde reg
net. Frost og Snee havde vi endnu ikke havt. - Men nu 
begyndte Frosten, og Sneen væltede ned i Masseviis, 
saa at den snart begravede Marker og Enge, Floder og 
Søer, Skove og Huse. Alt gik i Et. - Vejene vare 
ufremkommelige og ofte maatte man bane sig en Vej 
over Husenes Tage. Hvor Vejen var opkastet, stod en 
Muur af Snee paa begge Sider af Vejen, stundom saa 
høj, at man ikke saa over den, om man stod oven i et 
Hølæs. - Kulden var saa streng, at Fuglene og de vilde 
Dyr frøs ihjel og da Sneen om Foraaret smeltede bort, 
fandt man mange Mennesker, som vare omkomne i 
Sneen. Denne strenge Vinter varede næsten i fire Maa- 
neder, pløie og saae kunde man ikke før i Mai, og 
endnu langt ind i Juni laae hist og her store Masser af 
Snee. Desuagtet fulgte efter denne strenge Vinter en af 
de skjønneste og frugtbareste Sommere, jeg kan mindes.

Aaret efter, nemlig i Sommeren 1815, blev Frederik 
den Sjette og hans Gemalinde kronet i Frederiksborg 
Slotskirke, ved hvilken Lejlighed jeg saae Kongen og 
Dronningen iførte Kroningsdragten og med Krone paa 
Hovedet vise sig for Folket, der udbrød i rungende 
Hurra!

Om Aftenen var storartet Fyrværkeri paa Jægerbak
ken og Slotssøen. Dagen efter saae jeg Kongen i sin 
røde Uniform og med Shapeaubas paa Hovedet spad
sere ud igennem Mønterporten til Kongens Have med 
begge sine Døttre. Den ældste havde han under Armen 
og den yngste hoppede og sprang som en lille Vildkat 
foran dem.

57



Samme Åar overdrog Bedstefader sin Ejendom til 
sin yngste Søn, men vedblev desuagtet at staa i Forst
væsenets Tjeneste i flere Aar derefter, indtil han i en 
høi Alder ogsaa deri blev afløst af sin Søn. Mine Bed
steforældre kunde nu ikke længere beholde mig, og 
min Farbroder yttrede, at han ikke vilde føde »en Dag
driver, der ikke forstod andet end løbe med Bøssen paa 
Nakken«. Hertil kom, at min Fader vilde have mig 
hjem, for at hjælpe ham med Professionen. Dette klin
gede ikke godt i mine Øren, og i min Nød henvendte 
jeg mig til gamle Briiel. Han erklærede, at han ikke 
kunde eller vilde modtage mig uden mine Forældres 
Villie, »men« føjede han til, »skulde Bladet vende sig, 
saa kom til mig min Søn! jeg skal da nok sørge for dig!« 
Med beklemt Hjerte tog jeg Afsked med ham, idet jeg 
takkede for al den Godhed, han havde beviist mig. 
Flere Aar efter besøgte jeg ham paa Egelund; han 
kjendte mig endnu og de Ord han ved denne Lejlighed 
yttrede, glemmer jeg aldrig. »Du har nu faaet en anden 
Planteskole at arbeide i; plei de unge Planter vel! saa 
vil Du ogsaa der finde Glæde og Løn for dit Arbeide.«

Farvel du kjære Skov, Farvel!
Farvel i tause Skygger!
hvor under Sang i Gry og Qval
sin Rede Fuglen bygger.
Til andre Egne gaaer min Fod 
dog overalt jo Gud er god!

Jeg skulde nu altsaa hjem til min Fader og være Hjul
mand, men dette smagte mig fordømt ilde. Mine Hæn
der vare uvante til strengt Arbejde, og jeg fik en Øxe 
paa syv Pund i Haanden, hvormed jeg fra Morgen til 
Aften maatte hugge de groveste Spaaner af Træet. Al
lerede den første Dag havde jeg ingen Hud inden i 
mine Hænder; jeg klagede min Nød for min Fader,

men han sagde, at det gjorde Intet, naar jeg først blev 
vant dertil; efter en Maaneds Forløb fik jeg virkelig 
ogsaa en Hud inden i Hænderne, der var saa tyk som 
Saalelæder; men Opholdet i mine Forældres Huus be
hagede mig ikke, da jeg savnede det frie Liv i Skoven, 
og den mere dannede Omgangskreds, som jeg var ble
ven vant til. Hertil kom, at begge mine Forældre vare 
meget flittige og arbeidsomme, og derfor, maaske i en 
noget for høi Grad, fordrede det samme af deres Børn. 
Jeg erindrer tydeligt hvorledes den første Vinter gik. 
Om Morgenen Kl. imellem 3 og 4 maatte jeg op og 
med min Fader ud paa Loen at tærske til Kl. 6, da vi 
gik paa vort Arbeide; thi Bønderne lod dengang det 
meste Arbeide gjøre hjemme hos dem selv, og vi fik 
derfor Kosten hvor vi arbeidede. Om Aftenen, naar vi 
kom hjem, arbeidede vi paa at gjøre Træsko, Skeer og 
andet Snitarbeide indtil Kl. 10 à 11, og saaledes gik det 
Dag ind og Dag ud. For min Fader, som var vant 
dertil, og desuden havde ti Børn at forsørge, var det 
vistnok nødvendigt saaledes at arbeide, og det syntes 
ogsaa at falde ham let; men for mig var det meget 
trættende, og jeg blev derfor ogsaa snart kjed deraf. 
Jeg sjuskede med mit Arbeide, fordærvede mangt et 
Stykke Træ og lærte aldrig noget tilgavns. Endelig blev 
min Fader kjed af dette Sjuskeri og en Dag sagde han 
til mig: »Jeg mærker nok at Du ikke har Lyst til at 
være Hjulmand; du vil maaske hellere være Skrædder 
eller Skomager?« »Nej Vorherre bevare mig« svarede 
jeg. - »Hvad vil du da være?« »Jeg vil helst igen til 
Forstvæsenet«. »Naa slap det derud? - nej dertil giver 
jeg aldrig mit Minde. Du vil være Dagdriver og Kryb
skytte, - nei det gaaer ikke«. »Jo det gaaer nok, Justits- 
raad Briiel har lovet at sørge for mig« - »Justitsraad 
Briiel er en gammel Mand, der kan døe idag eller 
imorgen, saa faaer du at see, hvem der tager sig af dig«. 
Jeg stod ganske forknyt. »Nej!« udbrød han paany -
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Grundplan af Tulstrup Skole 1840, tegnet af skolens davarende larer i forbindelse med et andragende til Rentekammeret om en udvidelse 
af skolens beboelseslejlighed. Tulstrup skole var opført under Frederik den 4. og udvidet i 1798. En udvidelse af skolestuen (ved den 
punkterede linie) er udført i larer Lerches tid. Husets langde var da 30 alen. (18,8 m).

»Forstmand maa du ikke blive, men nævn mig noget 
andet som du kunde have Lyst til«. »Ja« svarede jeg - 
»kan det ikke være anderledes, saa lad mig blive Sko
lelærer«. - »Men dertil har du jo ikke lært nok«. »Jeg 
vil bede Skolelærer Lerche om at undervise mig i hvad 
jeg mangler for at blive optaget paa Seminariet«. »Ja 
kan du formaae ham dertil, saa har jeg Intet derimod«.

Dagen efter gik jeg hen til Skolelærer Lerche i Tul
strup, og han lovede at give mig den nødvendige 
Underviisning, naar jeg vilde tage stadigt Ophold i 
hans Huus og hjælpe ham lidt ved sit Markarbeide. 
Hertil var jeg strax villig og endnu samme Dags Efter

middag flyttede jeg til ham. Han havde to Sønner, 
jevnaldrende med mig, med hvilke jeg delte Sovevæ
relse. Hos denne brave Mand, der havde en lige saa 
brav Kone, var jeg omtrent i eet Aar, og jeg blev ikke 
behandlet som en Fremmed, men næsten som deres 
eget Barn. Det Arbeide, de fordrede af mig for Under
visning, Kost og Logi var saa ubetydeligt, at det sna
rere var en Adspredelse end en Byrde for mig, jeg 
imødekom derfor ogsaa ethvert af deres Ønsker med 
den hjerteligste Venlighed og Velvillie, og de kom 
begge til at holde meget af mig. Foruden Sønnerne 
havde de en yngre Datter, og de omgikkes Alle med 
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mig, som om jeg var deres Broder. Disse Børn var de 
første i min Alder, hvilke jeg kom i Berørelse med, og 
der opgik ligesom et nyt Liv for mig, naar vi legende 
og spøgende sprang omkring i Mark og Eng; der kom 
nu Liv i mig, og jeg var ikke længere den Træhest, som 
jeg forhen havde været, da jeg udelukkende omgikkes 
med de Gamle.7)

Lerche forsynede mig nu med Bøger og Landkort, 
øvede mig flittig i Skrivning og Retskrivning og opgav 
mig lette Stileopgaver. Jeg var meget flittig og slugte, 
saa at sige, alle hans Lærdomme med Begjærlighed. 
Under hans Vejledning lærte jeg Modersmaalets Gram
matik, Historie og Geografi, og regnede med Lethed 
ethvert Stykke i Søndergaards Regnebog. Jeg maatte 
overvære Underviisningen i Skolen og om Søndagen 
gik jeg med ham i Kirke. Jeg antog nu at jeg var moden 
til at optages paa Seminariet, og min gode Lærer kjørte 
mig derhen for at jeg kunde prøves. Præsten og Lære
ren medgav mig følgende Attester:

Christen Olsen, en Søn af Huusmand Ole Hansen i 
Neiede, Alsynderup Sogn, paa Frederiksborg Amt, blev i 
Aaret 1813 confirment i Tjæreby Kirke med meget gode 
Religionskundskaber. Under Forberedelsen til Confirma- 
tionen udmærkede han sig ved Sædelighed, Flid og Lær- 
villighed, og gav saaledes det bedste Haab om sin Fremtid. 
De Kundskaber, han aflagde Prøver paa ved Confirma- 
tionen, har han siden ikke blot vedligeholdt, men ogsaa 
forøget, og da det er hans Attraa, at blive antaget ved et 
Seminarium, for at dannes til Skolelærer, tager jeg ikke i 
Betænkning, at anbefale ham baade for Moralitet og Due
lighed, overbeviist om, at han vil opfylde min Forvent
ning.

Tjæreby den 22. April 1817 
D. Eiler 

Sognepræst for Tjæreby 
og Alsynderup

Ovenmeldte Christen Olsen har jeg kjendt fra hans Barn
dom, da hans Forældre ere bosiddende i mit Distrikt. Si
den han blev confirment har han modtaget min Undervis
ning og Veiledning, for at vorde skikket til sit Ønske: at 
kunde optages som Elev paa et af Hs. Majestæt oprettede 
Seminarier. I bemeldte Tid har han udviist en sjelden Læ
relyst, forenet med ypperlige Fatteevner, samt den rosvær
digste Opførsel i al den Tid, jeg har kjendt ham. Hvorfor 
jeg med Frimodighed tør vove at anbefale ham paa det 
Bedste til sit vigtige Ønskes Opnaaelse.

Tuulstrup den 23. April 1817 
J. Lerche

Forsynet med disse Vidnesbyrd rejste jeg altsaa til Jon
strup, hvor Prøven faldt særdeles heldig ud, og jeg blev 
antagen som Elev paa Seminariet, men der var en 
Hanke ved den Ting, jeg skulde nemlig selv afholde 
alle Udgifterne ved mit Ophold paa Seminariet, idet- 
mindste det første Aar; de to følgende Aar meente For
standeren, Professor Saxtorph, at jeg t nok kunde 
komme paa kongelig Regning. Jeg kom derfor noget 
forstemt hjem, da jeg frygted, at min Fader ikke kunde 
bringe de 236 Rdl tilveie, som Opholdet paa Semina
riet kostede i eet Aar. Dog min Frygt var overflødig; 
min Fader talte med gamle Bedstefader derom, og de 
blev enige om at betale hver det Halve, hvilket dog var 
trykkende nok for min Fader at tilvejebringe, da han 
foruden mig havde ni Børn at forsørge.

Den 1ste Juli 1817 skulde jeg møde paa Seminariet, 
og min kjære Lerche kjørte mig atter derhen med min 
Smule Tøi: en Underdyne, en Overdyne, en Hoved
pude og 2 Par Lagner, samt et lille Skrin med nogle 
Blaarlærreds Skjorter og mine faa Bøger i. Min hele 
Garderobe havde jeg paa mig, og den bestod i en blaa



Vadmels-Frakke, ditto Buxer, en grøn Jagttrøje og en 
Hvergams Vest, alt syet af en Landsbyskrædder, et 
Par Fedtlæders Støvler, et Par Tøfler og en sort Uld
hat. Dette var alle de Klæder jeg fik af mine Forældre 
under mit treeaarige Ophold paa Seminariet; da jeg 
skulde dimmitteres gav de mig dog en heel sort Klæd

ning af hjemmegjort Vadmel. Lerche havde foræret 
mig nogle for mig nødvendige Bøger og Landkort, og 
da han tog Afsked fra mig, gav han mig 10 Rd. til 
Bøger. Ja dig min faderlige Ven, gamle Lerche! Dig 
glemmer jeg aldrig, uden din Vejledning og kjærlige 
Hjælp var jeg neppe blevet Skolelærer.
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Jonstrup Seminarium, tegnet af Niels Aagaard Lützen ca. 1850. - Mindestuen på Jonstrup Seminarium.
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4. Seminariet

Enige Brødre, det ville vi vare, 
bundne ved Slægtskabs og Broderskabs Baand, 
een er vor Konge og een er vor Ære, 
derpaa vi give hverandre vor Haand.
Ære sin Øvrighed, elske sin Lige, 
trofast mod Konge, mod Land og mod Mø, 
saa tanker Alle, og før vi skal svige, 
før skal vi døe!

Thaarup

Dagen efter vor Ankomst til Seminariet bleve vi Ny- 
optagne sammenkaldte til et Møde med vore ældre 
Medseminarister og en af Opsynsmændene holdt en 
lille Tale og oplæste Reglementet for os. Derpaa blev 
ovenstaaende smukke Vers afsjunget, og under Afsyn
gelsen rakte vi hverandre Haanden paa, at vi Alle vilde 
være Brødre, og arbeide til eet Maal, til Held for 
Konge og Folk. Ingen af Lærerne var tilstede, men det 
var en Skik, indført af Eleverne selv, og gaaet i Arv fra 
Aar til Aar, og paa den Tænkende gjør dette et Ind

tryk, som ikke let udslettes. Om den bruges endnu ved 
jeg ikke, jeg har rigtignok hørt en Fugl synge om, at 
man nu skal have opfundet en anden Maade at blive 
Duus paa.

Førend jeg skrider videre frem i Texten vil jeg give 
en kort Beskrivelse af det jonstrupske Seminariums 
Beliggenhed og dets daværende Indretning.

Jonstrup ligger omtrent Miile Nordvest for Kjø- 
benhavn, ligesaalangt Nordost for Roskilde, 3 Miile 
Syd for Frederiksborg og P/2 Mil Vest for Lyngby. 
Egnen er temmelig bakket og imod Nord og Øst ere 
betydelige Skove. I Nordost er en temmelig stor Indsø, 
Søndersøen, og fra denne kommer en Aa, ved hvis Vand 
Jonstrups Mølle, der ligger tæt ved Seminariebygnin
gen, drives. De nærmeste Landsbyer ere: Kirkevarløse, 
til hvilket Sogn Jonstrup hører, Bringe og Maaløv. Se
minariebygningen er opført paa en noget ophøiet 
Slette, hvorfra man til alle Sider har den herligste Ud
sigt. Den bestaaer af 3 Fløje, hver paa 2 Etager, og 
danner en stor Gaardsplads imod Syd, hvorfra Hoved
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indgangen er i Midten af Hovedfløien. I dennes neder
ste Etage var i min Tid to store Soveværelser med en 
Seng og en Kommode for hver af Eleverne, et Pulter
kammer, to Sygestuer, et Vaskekammer og et Gevær
kammer, hvor Geværer, Sabler og Patrontasker opbe
varedes. En lang Gang gik heelt igennem Bygningen til 
Spisestuen med fire lange Borde og tilhørende Bænke, 
og fra denne kom man ind i Oeconomens Leilighed; 
baade denne og Spisestuen laae i den østlige Fløi. 
Ovenpaa i samme Fløi vare to store Læsestuer, to Sko- 
lelocaler for Omegnens Børn, en Orgelstue, et Biblio- 
theksværelse og en Gymnastiksal.

Forstanderen og Andenlæreren havde selv den øver
ste Etage i den nordre og vestre Fløi til Afbenyttelse, 
og Tredielæreren boede i nederste Etage i vestre Fløi. 
Nord for Hovedbygningen var en stor Have, hvoraf 
hver af Eleverne havde et Stykke, for at øve sig i den 
praktiske Havedyrkning. Østen for denne og Bygnin
gen, havde Lærerne og Oeconomen deres Haver. Midt 
i Gaarden var en rund Plads, belagt med Gruus, hvor- 
paa Klavremaskinen stod. Saaledes saae Jonstrup Se
minarium dengang ud, men jeg har hørt, at der skal 
være skeet mange Forandringer, som jeg ikke kjender.

Ved Seminariet var tre faste Lærere ansatte, hvilke 
jeg i Korthed vil omtale.

Professor Saxtorph, Forstander og første Lærer, en 
lærd Mand med udmærkede Kundskaber i Naturvi
denskaberne, hvori han underviste, samt i Dansk. Han 
var en hjertensgod, men svag Mand, og efter min For
mening ikke populair nok til at være Lærer ved et 
Skolelærerseminarium. I Aaret 1818 blev han Rektor 
ved Odense Kathedralskole.8) Hans Efterfølger var: 
J. E. Wegener, der havde været Præst i Roskilde, og 
aldrig havde nogen været bedre skikket til denne Post 
end han. Han var Skolemand til Liv og Sjæl, og aldrig 
har jeg hørt Nogen, der med en saadan hjertelig Liv

lighed og Klarhed forstod at udvikle de dunkleste Be
greber og vedligeholde Tilhørernes Interesse for 
Underviisningen, som han. Hertil kommer, at han var 
en ædeltænkende og retsindig Mand, og af alle mine 
Lærere, har jeg derfor ikke elsket nogen saa høit som 
ham.9)
Roeskilde, teologisk Kandidat, var endnu Lærer ved 
min Ankomst til Seminariet, men da han kort efter 
blev kaldet til Præst i Køge, lærte vi dengang ikke 
nøiere at kjende hinanden. Et Par Aar senere havde jeg 
imidlertid Leilighed til at fomye Bekjendtskabet; jeg 
traf engang sammen med ham i et Selskab; han bad 
mig at besøge sig, og jeg kom oftere i hans Huus, hvor 
jeg stedse blev modtaget med den hjerteligste VelviUie 
og Gjæstfrihed. Han var en venlig, jevn og stille Mand, 
en god Prædikant og nidkjær Embedsmand og derfor 
elsket og agtet af Alle, som kjendte ham.10) I hans Sted 
kom:
Digteren C. J. Boye. Han var en alvorlig Nordmand 
med strenge Begreber om Religion og Moralitet, og 
som han selv deri var et Mønster, fordrede han det 
samme af Andre. I Førstningen var han derfor ikke 
godt lidt; men da man lærte at kjende hans Dygtighed 
som Lærer, hans utrættelige Flid og retsindige Karak- 
teer, kom mange af os til at holde meget af ham.11)

Tredie Lærer var R. Andersen, Seminarist. Denne 
venlige, blide og sagtmodige Mand forstod med en 
sjelden Taalmodighed at indprente de abstrakte Viden
skaber, hvori han underviste, i sine Tilhøreres ofte 
tomme Hjerner. Utrættelig i sin Virken, var han til
gængelig til enhver Tid, naar Nogen udenfor Under
visningstiden søgte hans Veiledning.12)

Imellem disse Lærere vare Underviisningsgjenstan- 
dene saaledes fordeelte:
Wegener: Religion, Katekisation, Methodik og Tydsk. 
Boye: Historie, Geografi og Dansk.
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REGLEMENT
for

SEMINARISTERNE 
pu det

Kongelige Skolelærer • Seminarium paa Blaagaard.

§♦ i»
Det forudsættes, at den, der lader sig optage lom Seminarist, er til* 

strækkel igen overbeviist om sit tilkommende Kalds Vigtighed. Saa bör da 
ogsaa denne Tanke, at han engang skal have Indflydelse paa mange Men
neskers timelige og evige Vel, stedse være levende i hans Sjel, og stedse 
være Bevæggrunden til alle hans Bestræbelser.

§. 2.
Ilan bör vise utrættelig Arbeidsomhed i Betragtning af, at de tre 

Aar, ham forundes til sin Underviisning og sædelige Dannelse, ville ha
stigen bortlöbe, og han siden i Embedet ikke vil finde Tid og Leilighed 
til at indhente det Forsömte.

§. 3*
Da intet Arbeid har Fremgang uden ved stræng Ordens Iagttagelse, 

saa bör han holde sig den i Seminariet indförte Orden efterrettelig, saa« 
ledes som den af Seminariets Foresatte bestemmes, enten umiddelbart, 
eller middelbart ved Seminariets Lærere, som hans nærmeste Foresatte; 
og ingenlunde paa egen Haand tillade sig den mindste Afvigelse derfra, 
som han let begriber at kunne vorde skadelig Uorden, naar hans övrige 
Medseminarister, forledte ved hans Exempel, toge sig samme Frihed.

§. 4.
Til den daglige Orden horer :

a) At han staaer op til bestemt Klokkeslet, Kl. 6, reder strax sin 
Seng, og sætter Alt i Orden i Sovekammeret, inden han forlader det.

b) Indfinder sig til bestemt Tid og ordentligt paaklædt i Lærestuen, i 
Skolen, i Spisestuen, kort: hvor hans Forretninger kalde ham.

c) At han ogsaa i Lærestuerne lægger Böger, Papirer, og Andet hans 
Forretninger vedkommende, ordentligt paa de dertil bestemte Steder.

Uddrag af »Reglement for Seminaristerne paa det Kongelige Skolelærer-Seminarium paa Blaagaard«. 1806. Udover de 
ovenfor viste paragraffer bød reglementet endvidere eleverne at bibeholde tarveligheden i deres klædedragt. De kommende 
skolelærere skulle også pd det område tjene som et godt eksempel for den almuebefolkning, hvis børn de skulle undervise. 
En tarvelig klædedragt understregede selvfølgelig også lærerens lave sociale placering i samtiden. Danmarks Pædagogiske 
Bibliotek.
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Andersen: Mathematik, Regning, Musik øg Sang.
Foruden disse faste Lærere havde vi to Timelærere, 

nemlig:
GeM: Skolelærer i Maaløv, der kom hver Dag, naar 
Veiret tillod det, og underviste i Gymnastik og Svøm
ning. Han var en meget duelig Mand, der vidste at 
forene Alvor med Spøg og Munterhed, hvorfor vi alle 
gjeme længtes efter Gymnastiktimen, dog maaske især 
fordi vi dermed sluttede Underviisningen. ”) 
Gebauer. Skolelærer i Steenløse, kom to Gange om 
Ugen, og gav Undervisning i Havedyrkning. Med 
Venlighed og Blidhed færdedes denne Mand imellem 
os, som en Fader mellem sine Børn, og med Omhyg
gelighed viste han enhver af os Haandgrebene ved 
Gartneriet. Om Vinteren holdt han Forelæsninger over 
Botanik og Havedyrkning.M)

Tre af de dueligste Seminarister gav den yngste 
Klasse Underviisning i Skrivning, Regning og Sang.

Den daglige Orden paa Seminariet var saaledes: 
Klokken 6 stod man op, redte sin Seng og klædte sig 
paa. Kl. 7 lød Bordklokken til Frokost og Kl. 8 be
gyndte Underviisningen, der fortsattes til Kl. 12. Der- 
paa spiste vi til Middag og havde nu Frihed til Kl. 2, 
da Underviisningen atter begyndte og fortsattes til Kl. 
6. Nu vare vi vore egne til Kl. 11, da vi Alle skulde 
være i Seng. Før Underviisningen begyndte maatte en 
af den ældste Klasses Seminarister skifteviis oplæse en 
af ham selv forfattet Morgenbøn. For at øves i den 
praktiske Underviisning, maatte to af de ældste Semi
narister skifteviis med de Andre holde Skole i 8 Dage. 
Om Søndagen maatte de gaae i Kirke, for at blive be- 
kjendt med Kirketjenesten. I Fritiden vare vi ganske 
overladte til os selv, kunde synge, lee og spøge af Hjer
tens Lyst, naar vi kun vogtede os for at stege Æbler i 
Kakkelovnstromlen eller ryge Tobak i Læsestuerne. 
Vi kunde ogsaa spadsere og gaae hvorhen vi vilde, naar 

vi kun passede at være hjemme inden Kl. 11. Vilde 
man reise bort, maatte man have en Permissionsbog, 
hvori Forstanderen skrev i hvor lang Tid, man maatte 
blive borte.

For at paasee Ordenen vare fire af de sædeligste Se
minarister i Ældste Klasse ansatte som Opsynsmand. 
Dette var en Hæderspost, som ifølge Seminarieregle- 
mentets Ord skulde komme i fortrinlig Betragtning, 
naar de i sin Tid søgte Embede. De delte gerne ind
byrdes Forretningerne imellem sig, saaledes havde En 
Opsyn med Ind- og Udleveringen af Vask, en Anden 
med Lys og Brænde, en Tredie med Gymnastikappa- 
rateme og en Fjerde med det øvrige Inventarrium. 
Skifteviis havde En af dem Inspection i otte Dage. 
Dennes Pligt var det om Aftenen at paasee, at Ild og 
Lys var slukket, at lukke alle Dørene, at paasee, at alle 
Eleverne vare i Seng. Den inspectionshavende Opsyns
mand maatte daglig føre en Bog, hvori blev bemærket 
om Alt var i Orden eller om nogen Uorden eller Ude
blivelse om Natten havde fundet Sted, og hver Morgen 
blev Bogen foreviist Forstanderen. Denne Bog vare vi 
Alle bievne enige om at kalde »den sorte Bog«, og de 
Fleste vare virkelig ogsaa bange for at blive indført 
deri. En Opsynsmand havde under Spisningen stedse 
sin Plads ved hvert Bord, deels for at paasee Orden og 
deels for at anmelde til Oeconomen og hvis det ikke 
frugtede, da til Forstanderen, om der var noget at ud
sætte paa Maden.”)

Det var Synd at sige, at det gik knapt til med Ma
den; thi vi fik tilstrækkeligt, og kunde faae mere, naar 
vi bad derom. Om Morgenen fik vi fire forsvarlige 
Stykker Smørrebrød uden Paalæg og en Pægl Mælk, 
som vi efter Behag kunde spæde med Vand, der i en 
stor Theekjedel blev bragt ind til os. Aftensmaden be
stod ligeledes af fire Stykker Smørrebrød, de to med 
Paalæg og 01 kunde vi drikke dertil saa meget vi vilde.
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Formiddags Timer

Den første Time
Mandag, Onsdag og Fredag 
begynder med Sang og Bøn, hvorved en af Lærerne er 
tilstæde. Derpaa fortælles noget af Religions Historien og 
den Bibelske Historie, som Dagen efter igientages af en 
Seminarist, og derefter tilspørges de øvrige om sammes 
Indhold og de Lærdomme, som deraf kunne uddrages.

Ttirsdag, Torsdag og Løverdag 
efter Bønholdningen foredrages Religions Sandhederne 
efter Lærebogen og et derover giort Udkast til den videre 
Udvikling, hvilket først af begge Lærere er giennemgaaet 
og samtykket, men ikke maa overlades Seminaristerne til 
Afskrift.

Den anden Time
Mandag og Fredag 
læses Aviserne og dermed forbindes Underviisning i det 
nødvendigste af Historie og Geographie især Fæderne- 
landets.

Ttirsdag og Torsdag 
foredrages det nødvendigste af Natur Historien og Phy
siken.

Onsdag og Løverdag 
foredrages det Danske Sprog theoretisk og practisk.

Den tredie Time
Alle 6 Dage 
catechiseres over samtlige foredragne Lærdomme med 
Seminaristerne, saaledes at disse tillige indbyrdes øve sig 
i Catéchisation.

Den fierde Time
Alle 6 Dage 
foretages Læse-Øvelser med Anviisning til rigtig Decla
mation og Forklaring over det læste.

Eftermiddags Timer

Mandag, Ttirsdag, Torsdag og Fredag

Den første Time 
foredrages det theoretiske af Landhuusholdningen, hvil
ket dog for det første vil blive at udsætte indtil videre.

Den anden Time
underviises i Skiøn og Ret Skrivning.

Den tredie Time
i Regning foreenet med noget af Geometrien, saaledes at 
disse 2de sidste Øvelser foretages under en af Lærernes 
Opsyn; dog udsættes det med Geometrien for det første.

Den fierde Time
øves Seminaristerne i Kirke Sang, naar en Syngemester 
kan blive antagen.

Onsdag og Løverdag 
anvendes Eftermiddagen til Underviisning i Korkund
skab, samt med Tiden Instrumental Musik, og det Tyd
ske Sprog, naar Lærere dertil ere antagne.
Den øvrige Tid bruge Seminaristerne til Forfriskning, 
indbyrdes Øvelser, Forberedelse til deres Lectioner og 
sammes Igientagelse.
I Fritimerne kunde ogsaa de practiske Øvelser foretages. 
Imellem enhver Læretime hviles et Qvarteer.

Lektionsplan for undervisningen på Blaagaard Seminarium 1791. Denne seminariets første timeplan fulgtes endnu i 1817, 
og har dannet grundlag for den inddeling af skoledagen i 45 min. lektioner, som vi kender fra skolesystemet i dag. I 
lektionsplanen beskrives de enkelte timer. Mindestuen på Jonstrup Seminarium.
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Middagsspisen var kraftig og nærende, og desuagtet 
gik jeg og mange med mig ofte sultne fra Bordet, da 
der hvilede et uhyggeligt Griseri over det hele. Det var 
en Lykke, at vi fik afskrabet Smørrebrød, thi ellers 
havde vi ikke kimnet spise det. Øllet, der hele Dagen 
henstod i et irret Kobberkar uden Laag, smagte om
trent som Brækvand, og i Mælken, vi fik om Morge
nen laa ofte store Orme, Biller og Lysestumper. Ølle- 
brødet, som vi spiste hver Lørdag, var bedækket med 
et Lag harsk Smør, da det levnede Smørrebrød blev 
benyttet dertil. At finde en Karklud eller en Visk Haar 
i Ragouten var ikke saa sjeldent. I Sommerens Tid var 
Kjød og Flæsk som oftest fordærvet. Tillykke var Brø
det godt, og jeg har ofte taget nogle Stykker med mig 
fra Bordet og nydt dem med god Appetit i Forening 
med et Glas Vand, naar jeg ikke kunde spise Middags
maden. Adskillige, især Jyderne, slugte rigtig nok Alt, 
som om det havde været Herreretter. Efter at Wegener 
var blevet Forstander, blev det dog meget bedre, da 
han ofte uden forudgaaende Varsel, selv kom ned og 
smagte paa Maden, og stedse tog Hensyn til vore bil
lige Klager, dog ophørte aldrig Griseriet aldeles. Til 
Høitideme bleve vi trakterede med ret gode Spiseva
rer, og der kom da godt 01, Brændeviin, som jeg den
gang aldrig smagte, og Punsch paa Bordet.

I Professor Saxtorphs Tid, blev der af Professoren, 
der var meget musikalsk, Musiklæreren og nogle mu
sikkyndige Seminarister givet ugentlige Concerter. Vi 
havde ogsaa et lille Theater, hvorpaa der med ube
stemte Mellemrum blev opført lette Lystspil af dem, 
som troede sig skikkede dertil. Hvert Aar d. 14. Marts, 
der er Seminariets Stiftelsesdag, havde vi et Bal, hvori 
ogsaa Fremmede kunde deeltage. Jeg har dog aldrig 
mere end een gang deltaget i disse Baller, da jeg deels 
ingen ordentlige Klæder havde, og deels ikke havde 5 
Rdl. at undvære. Mine Fomøielser bestod i at gaae ud 

i Haven eller den nærliggende Skov og studere paa 
mine Lectier, arbeide i Haven, klattre, springe og gaae 
i Vandet, ofte to Gange om Dagen; jeg var nemlig 
dengang en udmærket Svømmer, og jeg har flere 
Gange, ledsaget af en Baad svømmet tvers over Søn
dersøen og tilbage igjen. Hvad der især interesserede 
mig var Professor Saxtorphs Forelæsninger over Phy- 
sikken og den Mængde Experimenter, hvormed han 
oplyste og beviste sine Læresætninger. I Forvejen op
stillede han sin Electriceermaskine i den store Læsesal, 
og medens de Fleste reiste bort, blev jeg med nogle 
faae Andre tilbage, for at see Professorens Experimen
ter, og høre hans interessante Forklaringer derover.

I min Klædedragt var jeg den Simpleste af Alle, men 
desuagtet var jeg yndet af Lærerne for min Flid og 
gode Opførsel, og vellidt af mine Kammerater for mit 
altid glade og muntre Sind, og den Beredvillighed, 
hvormed jeg ofte kom dem til Hjælp ved deres Lectier 
og Stileopgaver. Ved Professor Saxtorphs Anbefaling 
kom jeg paa kongelig Regning de to sidste Aar og fik 
desuden 20 Rd. aarlig til Klæder, og nu havde jeg Evne 
til at anskaffe mig et Par Buxer, en Vest, en Sommer
frakke og Saaler i mine Støvler. Først i det sidste Aar 
fik jeg Raad til at koste mig et Par ordentlige Støvler 
og et Par Sko, samt nogle Kraver og Tørklæder, men 
havde jeg ikke vidst at spare, var jeg kommen til at 
gaae nøgen, - jeg var dog altid heel og reen.16) Lærerne 
var i det Hele humane Mænd, der behandlede os med 
Agtelse og Velvillie, men Alle skjønnede ikke derpaa. 
Især vare der to kjøbenhavnske Labaner og et Par sjæl
landske Lømler, der ret lagde an paa at drille Lærerne. 
I Læsetimerne havde de Fomøielse af at kaste Papirs
kugler i Nakken paa Lærerne, naar de vendte Ryggen 
til os og skrev eller tegnede paa den sorte Trætavle. 
Ved de gymnastiske Øvelser gik de og slæbede med 
Benene, og naar Læreren da sagde: »hvordan er det De 
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gaaer og slæber med Benene?« raabte de: »Hører I! I 
skulle slæbe dygtig med Benene«. En af disse herlige 
Drenge lagde engang et Riis i Dagbogen kort før Boye 
kom for at læse med os. Boye tog ganske rolig Riset, 
lagde det paa Kathederet og sagde: »Jeg ser her maa 
være en Dreng, som føler, at han endnu trænger til 
Riset; men nu er det for sildigt at bruge Riset, nu maa 
Verden straffe Dig«. En Anden havde den Uforskam- 
menhed at løbe saaledes imod Boye, som gik opad 
Trappen, saa han styrtede baglænds ned ad Trappen 
og nær havde brækket Halsen. De fik rigtignok ofte en 
vel fortjent Irettesættelse, men det frugtede desværre 
ikke meget. Dog de bleve straffede nok, idet ingen af 
os Andre holdt af at have Omgang med dem, og naar 
Lærerne undertiden indbød os til et lille Selskab, 
maatte de gaa slukørede udenom.

Engang bleve vi Alle, Opsynsmændene iberegnede, 
enige om at afholde en Slags Lynchjust(its) over en af 
vore Kammerater, der ved flere Ledigheder havde fun
det paa at rapse, og desuden gik Lærerne under Øine, 
for at fortælle Sladder om os andre. Vi anskaffede os 
hver en god Rotting og forsamledes i et Antal af om
trent 70, i den store Sovesal, hvis Dør vi aflukkede. 
Synderen, der uden at ane noget Ondt, befandt sig 
midt iblandt os, blev nu fremkaldt og foreholdt sine 
Forbrydelser, hvorpaa han fik sin Dom. Denne lød 
paa, at han skulde lægges paa Maven over en Komode, 
hvor To skulde holde ham, medens Enhver af os pas
serede forbi og gav ham et Slag Strambux af vore Rot
tinger. Dommen blev øieblikkelig udført, og da Execu- 
tionen var forbi, bad vi ham at gaa op til Forstanderen 
og fortælle hvorledes vi havde behandlet ham, men han 
taug viseligt stille og Lærerne fik det aldrig at vide.

Hvor meget en Jydemave kan taale, uden at revne, 
saae jeg engang kort efter et Exempel paa. En af vore 
Jyder, der forresten alle vare vakkre Mennesker pra

lede af, at han kunde spise for 3 Mark af de store 
Lyngby Tvebakker, der dengang vare omtrent dobbelt 
saa store som nu. Vi andre havde Løier af at see om 
han kunde staae ved sit Ord, og forærede ham derfor 
de omtalte Tvebakker, som han meget rigtig fortærede 
mens vi stod og saae paa ham.

Om Efteraaret naar der var indhøstet, havde vi en
gang om Ugen Maneuvre i Marken under Gymnastik
lærerens Anførsel. Vi blev delte i to Armeer, hvoraf 
den ene skulde forestile Fjendtlige og blev anført af en 
Seminarist, der havde været Underofficeer. Dette var 
rigtig Knas, da vi ved saadanne Lejligheder vare for
synede med Krudt og kunde plaffe paa hinanden saa 
meget vi ønskede, undertiden fik vi rigtignok nogle 
Krudtstænk i Ansigtet, men det gjorde Intet. Vi vare 
frie som Fuglen i Luften, travede over Marker og Enge 
sprang over Grøfter og Gjærder saa det var en Lyst. 
Faldt En eller Anden i en Grøft eller Tørvegrav, saa 
var der nok til at hjælpe ham op, og han blev da udleet 
ovenikjøbet. Undertiden trak det ene Parti ind i en 
Bondeby, og denne blev da formelig beleiret af det 
andet Parti. Disse Smaakrige vare meget ubehagelige 
for Bønderne, idet adskillige af vore Helte engang 
imellem forvildede sig i Toppen paa deres Frugttræer 
og uforvarende kom til at ryste Frugten ned, som 
Kammeraterne stod nedenunder og samlede op. Stødte 
vi under Marschen paa en Flok Faar, som stod tøirede, 
saa blæste de strax Retirade, reve sig løse og tog Flug
ten saa hurtig som muligt. Det Parti, som havde seiret 
var ikke lidt stolt, og i flere Dage blev det debatteret 
om hvor snildt man havde maneureret og hvor dumt 
Modpartiet havde baaret sig ad. Det Hele var dog ikke 
andet end Leg, og derfor sagde Bønderne, naar vi trak 
ud: »Pas nu paa Faarene! for nu skal Seminaristerne ud 
at lege.«

I det sidste Aar var jeg Opsynsmand og jeg maatte

69



tillige skiftevüs med mine Klassebrødre undervise i 
Seminariets Skole, ved hvilken Leilighed jeg blev ind
viet til Skolelærer. Denne Indvielse bestod i, at man 
den første Gang, man mødte i Skolen, maatte smage 
Tampen, idet den Fratrædende gav den Tiltrædende et 
Par drøie Slag over Ryggen. Dette var en gammel ned
arvet Skik og meget betegnende; der var heller ingen, 
som tog det ilde op. Om denne Indvielse bruges endnu 
veed jeg ikke. Jeg havde altsaa fuldt op at bestille, da 
jeg tillige skulde læse til Afgangsexamen, men jeg 
havde i de foregaaende Aar forberedt mig saa godt, at 
dette ikke faldt mig vanskeligt, og jeg gik derfor Ex
amen med godt Haab i Møde. I Naturvidenskaberne, 
som jeg især yndede, kom jeg efter Saxtorphs Afreise 
ikke videre, da de ifølge det nye Seminariereglement 
bleve afskaffede som faste Læregjenstande, hvorfor jeg 
heller ikke erholdt nogen Karakter derfor. For Sang og 
Musik erholdt jeg heller ingen Karakter, da jeg aldrig 
har haft noget musikalsk Øre, jeg kom dog saavidt, at 
jeg ret godt kunde spille alle Koralerne paa Orglet.

I den praktiske Gymnastik var jeg udmærket, men 
ved Examinationen i den theoretiske kunde jeg, hvor- 
meget Læreren end ledte mig, ikke svare et Ord, da jeg 
aldeles Intet havde læst. Dette havde Læreren ikke 
ventet, og han nødtes derfor til at give mig Karakteren 
godt i Stedet for udmærket, som han havde tiltænkt mig.

Kort før Afgangsexamen gjorde jeg mig i Selskab 
med nogle andre Seminarister skyldig i en Udskeielse, 
som jeg siden bitterlig fortrød. Fjorten Dage før Ex
amen havde vi Frihed til for os selv at gennemgaa det, 
hvori vi skulde examineres. En af disse Dage fik vi 
isinde at spadsere til Dyrehaven, og begav os paa Veien 
strax efter Middag. Paa Sorgenfri drak vi Kaffe og 
spillede Kegler, og derpaa gik Touren til Dyrehaven, 
hvor vi saa Bajadser, Harlekiner, Linedandsere og 
Kunstberidere til langt ud paa Aftenen. Ovenpaa disse 

Anstrengelser skulde vi have noget at spise og drikke, 
hvorfor vi gik ind i et Telt og forlangte Beuf; til denne 
drak vi diverse Snapse og derovenpaa en god Bolle 
Punsch. Dette var for meget for vor til slige stærke 
Sager uvante Natur, og vi fik derfor alle en lang Pidsk 
med Smæld i. Vi gjorde ogsaa hvad der under disse 
Omstændigheder var det klogeste, nemlig at gaae ind 
i Skoven og lægge os under Træerne, hvor vi sov til 
næste Morgen høit op ad Dagen. Derpaa gik vi ind i 
et Telt og drak Kaffe og nu begav vi os tilbage til 
Seminariet, hvor vi indtraf henad Eftermiddagen. Med 
tungt Hoved, tomme Lommer og under bange For
ventninger kom vi hjem. Det var heller ingen Spøg, 
om Forstanderen fik Nys om vor Udflugt, da vi uden 
Tilladelse havde forladt Seminariet og havde været paa 
Saald om Natten, hvilket strengelig var forbudt; de 
tree af os vare desuden Opsynsmænd, der burde fore- 
gaae de Andre med et godt Exempel, og for os maatte 
Straffen derfor nødvendig blive strengere. Tillykke 
erindrede den inspektionshavende Opsynsmand, der 
imod sin Villie maatte blive hjemme, Ordsproget: 
»Den ene Ravn bør ikke hugge Øinene ud paa den 
anden«. Da han derfor om Morgenen, som sædvanligt, 
skulde op til Forstanderen med »den sorte Bog« skrev 
han deri: »Alt i Orden«, og Forstanderen erfarede al
drig Noget om denne natlige Udflugt, der satte en styg 
Plet paa vor iøvrigt ulastelige Vandel, men Ungdom
men raser undertiden.

Endelig kom den saa længselsfuldt ventede Ex- 
amenstid, for den, der kunde sine Ting var denne dog 
ikke saa streng, som man skulde troe. Hver af Lærerne 
examinerede i sine Fag, og ganske upartisk gik det til, 
idet vi af en tillukket Kasse maatte tage en Seddel, 
hvorpaa var noteret hvad vi skulde examineres i. Til 
den skriftlige Prøve maatte vi udarbeide to Stile, den 
ene i Lærerens Overværelse, en Katekisation og et
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Kaart over et Jordareal, som vi selv havde opmaalt. 
Desuden maatte vi holde en Katekisation med Skolens 
Børn. Dette var den saakaldte hele Examen, men det 
gik om igen. Paa en bestemt Dag kom nemlig de pudd- 
rede, smilende og nedladende Herrer fra det høikon- 
gelige danske Kancelli, og i deres Overværelse bleve vi 
overhørte paa ny. Resultatet af Examen var for mit 
Vedkommende saaledes som efterfølgende Attester ud
vise.17)

Christen Olsens specielle Karakterer ved Afgangsexamen 1820.

Religion 
Bibelhistorie 
Dansk Stiil 
Smukskrivning 
Hovedregning 
Tavleregning 
Katekisation 
Boglæsning 
Dansk Gramatik 
Geometri 
Almindelig Historie 
Fædrelandshistorie 
Geografi 
Methodik 
Gymnastik 
Havedyrkning

- udmærket godt
- udmærket godt
- udmærket godt
- meget godt
- meget godt
- meget godt
- meget godt
- meget godt
- udmærket godt
- udmærket godt
- meget godt
- udmærket godt
- udmærket godt
- udmærket godt 
-godt
- meget godt

Udskriftens Rigtighed bevidner

Wegener

Olsen kan ogsaa
ret godt Tydsk

Wegener

Min Dimmissionsattest er saalydende:

Christen Olsen

født den 10. August 1799 i Neiede i Sjælland, har som 
Seminarist opholdt sig og modtaget Undervisning paa 
det Kongelige Skolelærer-Seminarium paa Jonstrup 
fra 1. Juli 1817 til 1. Juli 1820 og selv underviist i 
Seminariets Skole fra 1. Mai 1819 til 1. Mai 1820 samt 
været Opsynsmand fra 1. Juli 1819 til 1. Juli 1820.

Under sit Ophold paa Seminariet har han udviist et 
meget rosværdigt Forhold.

Hans Kundskaber og Færdigheder ere prøvede paa 
den, i det allemaadigst approberede Reglement for 
samtlige Skolelærer-Seminarier af 10. Februar befa
lede Maade, hvilke Prøver han har udført saaledes, at 
han af Seminariets høie Direktion er tilkendt Hoved
karakteren:

Meget duelig
til at forestaae et Skolelærerembede.

Kan ikke forestaae Sang i Kirken.
Ifølge ovenstaaende, samt i Overensstemmelse med 

Seminari-Reglementets § 54, meddeles herved - Se
minaristen Christen Olsen denne Dimmissionsattest, 
med Anbefaling til Enhver, der kan give ham Ledig
hed til at virke i det Fag, hvortil han nu efter Anord
ningen for Almueskolevæsenet af 29. Juli 1814, har 
skaffet sig Adgang.

Det kongelige Skolelærer-Seminarium paa Jonstrup, 
den 1. Juli 1820.

J. Ernst Wegener

Seminariets Forstander 
og første Lærer

L.S.
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Allerede længe før min Dimmission, havde jeg ved 
Wegeners Anbefaling faaet Ansættelse som Huuslærer 
hos Skovrider Bartholdy paa Billesborg med en aarlig 
Løn af 80 Rd. og Alt frit i Huset. Dette var vel ikke 
Meget men jeg var vant til at nøies med Lidt, og jeg var 
glad over at komme til en Forstmand. Dagen efter, at 
jeg var dimmitteret kom min gamle kjære Skolelærer 
Lerche og hentede mig og min hele Habegut. Jeg tog 
Afsked med mine Lærere og Medseminarister og med 
vemodblandet Glæde forlod jeg det Sted, hvor jeg 

havde lært saa meget Godt og nydt saa mange Fomøiel- 
ser. Da vi kom hjem, var mit gamle Værelse parat til 
min Modtagelse og jeg fik ikke Lov til at tage hjem til 
mine Forældre, da der, som de sagde, var Nok allige
vel. I fire Dage forblev jeg hos Lerche og besøgte i den 
Tid mine Forældre og Bedsteforældre. Derpaa begav 
jeg mig til Kjøbenhavn, hvorfra jeg Dagen efter kjørte 
med en Kalvekudsk til Køge. Her hentede Skovride
rens Vogn mig, og jeg kom saaledes til mit Bestem
melsessted og en ny Kreds for min Virken.
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5. BiUesborg

Gud er god, naar vi det skjønne 
her jeg mellem Bøge grønne 
drømmer Barnets Drøm igjen, 
hører under Træets Skygge 
Fuglens Sang imens de bygge 
seer i Tanken fjerne Ven.

Billesborg er en Herregaard under Vallø Stift; den lig
ger i en behagelig Egn, omgivet af Sø, Skov og Mark, 
omtrent en Fjerdingvei Syd for Køge. Skovridergaar- 
den ligger et lille Stykke fra Herregaarden tæt ved 
Køgebugt.

Ved min Ankomst blev jeg modtaget med megen 
Hjertelighed af Skovrider Bartholdy og hans Kone med 
hele deres talrige Børneflok.18) Derpaa blev der mig 
anvist to Værelser ved Siden af hinanden, det ene til 
Skolestue og det andet til Soveværelse, begge meget 
hyggelige og beqvemt indrettede, i Skolestuen med 
Bord, Bænke og Bogreol og i mit eget Værelse med 
Seng, Bord, Stole og Klædeskab, siden fik jeg endog 

en Sofa til, som Skovrideren sagde, at strække mig i. 
Jeg kom nu efter Indbydelse ind i Dagligstuen, hvor 
jeg drak Thee og spiste til Aften med Familien, i hvil
ken jeg allerede denne første Aften blev indtagen for
medelst det dannede Væsen og den jævne Gemytlighed 
og Hjertelighed, som her var fremherskende.

Næste Morgen Kl. 6 kom Pigen ind til mig med 
Thee, da jeg netop var kommen ud af Sengen. Jeg 
vaskede mig og klædte mig paa, men troede at det 
endnu var for tidligt at gaae ind og hilse paa Familien, 
jeg ventede derfor til Kl. 8; men da jeg kom ind mødte 
Skovrideren mig med de Ord: »Naa er De endelig der, 
Syvsover! Jeg har været oppe siden Kl. 4 og ventet, at 
De skulle komme og gaae en Morgentom* med mig 
inden Frokosten, som De nu seer staae paa Bordet«. 
Jeg sagde ham Grunden hvorfor jeg ikke var kommen 
før. »Det behøver De ikke at være bange for, her i 
Huset ere (vi) i Reglen oppe hver Morgen Kl. 4«. »Det 
er mig netop meget kjært«, svarede jeg, »da jeg fra min 
Barndom er vant til at staa tidlig op«. »Kom nu og lad 
os spise Frokost, saa kunne vi inden Middag besee min
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Jord og derpaa gjøre os en lille Skovtour«. Jeg ind
vendte, at jeg vel skulde begynde at læse med Børnene. 
»Nei stop min Faer! de Spektakelmagere kommer De 
tidsnok ilav med. Det er idag Torsdag, og det Par 
Dage, der er tilbage af Ugen, kan De have godt af at 
anvende til i Selskab med mig, at gjøre Dem til be- 
kjendt med Egnen; vi lærer dermed nærmere at kjende 
hinanden, og De behøver da ikke at frygte for at fare 
vild, om De skulde have isinde at foretage en Vandring 
paa egen Haand«.

Vi gik nu ud i Marken, hvor han viste mig sin Sæd 
og sine Kreaturer, hvoraf især fire smukke Heste til
trak sig min Opmærksomhed. »Rider De« spurgte 
han; »Ja deri er jeg øvet fra Barndommen, og det har 
stedse været mig en stor Fornøjelse«. »Saa staaer mine 
Heste til Tjeneste saa ofte De ønsker det, men jeg vil 
dog først see om De forstaaer at ride, og vi ville derfor 
i Eftermiddag eller imorgen i Selskab med hinanden 
foretage en lille Ridetour omkring i Egnen«. Passia
rende med hinanden gik vi derpaa ind i Skoven, hvor 
vi travede omkring lige til Middag, og med en Slags 
Stolthed viste han mig Opvæxten og Kulturarbei
derne, der virkelig ogsaa vidnede om en sjelden Flid og 
Indsigt. Af og til tillod jeg en eller anden Bemærkning, 
som han smagte paa. Endelig udbrød han: »Det lader 
til, at De er temmelig godt bekjendt med Forst
væsenet, hvorledes er det gaaet til?« Jeg fortalte ham 
nu min Historie fra først til sidst, og da jeg var færdig 
sagde han: »Skade at De ikke blev Forstmand, men nu 
ville vi faar at see, om De duer til at være Skolelærer«. 
Dagen efter gjorde vi en Ridetour i Omegnen, idet vi 
ligesom beskrev en Bue omkring ad Valø, Herfølge, 
Lellinge og Køge. Jeg lærte derved Skovrider Bartholdy 
at kjende som en ligefrem, gævn, gemytlig og godmo
dig Mand, for hvem man uvilkaarligt matte fatte Vel- 
villie og Høiagtelse.

Mandagen derefter skulde Underviisningen be
gynde, hvilket skeete ved at afholde en Slags Examen 
over dem, for at see hvad der var at bygge paa. Jeg 
havde sex Børn at undervise, 4 Drenge og 2 Piger. Den 
ældste af Drengene læste temmelig færdigt og skrev 
taalelig Sammenskrift; de 2 næstældste Drenge kunde 
neppe læse reent indenad og den ældste af Pigerne 
havde begyndt at stave; de to Mindste, en Dreng og en 
Pige vare ganske raae. Underviisningstiden blev gan
ske overladt til mig, og jeg bestemte da 6 Timer daglig 
for de fire ældste og 2 Timer for de to yngste Børn. Det 
var strængt at læse 8 Timer om Dagen, men jeg ind- 
saae, at det var nødvendigt, hvis disse forsømte Børn 
skulde gjøre nogen Fremgang og Lønnen derfor ude
blev ikke, thi inden jeg efter halvandet Aar forlod dem, 
havde de Alle bragt det saavidt i Kundskaber, som 
saare faae Børn i den Alder har bragt det til. Dog Æren 
derfor tilkommer ikke alene mig; Børnene vare flittige, 
opmærksomme og lærenemme, og Forældrene holdt 
dem strængt til Flid udenfor Skoletiden.

Den Flid, jeg anvendte paa Børnene, blev ogsaa 
paaskjønnet af Forældrene. En Søndag opfordrede 
Skovrideren mig til at følge med til et Besøg hos en 
nærboende Familie. Jeg takkede for Indbydelsen, men 
kunde ikke lade mig see i anstændigt Selskab, da jeg 
ikke havde andre Klæder end dem jeg gik og stod i. 
»Jeg indseer, at De denne Gang er undskyldt« sagde 
han, »men herefter skal vi nok faae Dem med«. Et Par 
Dage derefter indbød han mig til en Spadseretour til 
Køge, hvor han gik med mig ind til en Skrædder og 
bestilte en proper sort Klædning til mig, derefter 
kjøbte han mig en Hat og et Par Støvler. Da jeg paa 
Hjemveien takkede ham sagde han: »Ja De maa nu 
ikke troe, at jeg forærer Dem det, men jeg gjør blot 
foreløbig Udlægget, som jeg siden afkorter i Deres 
Løn!« Jeg svarede, at det var billigt, men at han lige-
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Kort over Egøje By samt Billesborg Hovedgaard.
Tegnet af Carl Sonberg 1973 efter matrikelkort fra ca. 1800. Til højre midt i billedet ses Skovridergården, hvor Christen 
Olsen var huslarer hos familien Bartholdy. Historisk Arkiv for Herfølge og Sæder Sogne.
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fuldt fortjente Tak derfor. Dog Rosinen kom i Enden 
eller snarere i Begyndelsen; thi Nytaarsmorgen 1821 
før jeg endnu var rigtig paaklædt, kom Pigen ind i mit 
Værelse med et Brev og tre store Pakker i en Klæde
kurv. Forbauset aabnede jeg Brevet og læste:

»Afin Kone og jeg ønske herved deres Børns flittige og 
nidkjære Lærer et glædeligt Nytaar, og bede Dem ikke 
forsmaae medfølgende Nytaarsgave, der offres Dem som et 
Bevis paa vor Erkjendtlighed.

Forbindtligst 
N. Bartholdy.«

I Pakkerne var en splinterny Vinterfrakke, 6 Hørlær
reds Skjorter og lige saa mange Kraver og Flipper. Jeg 
skammede mig næsten ved at tage derimod og undsee
lig traadte jeg ind i Stuen, for at ønske Familien et 
glædeligt Nytaar og bevidne dem min Erkjendlighed, 
men Begge mente, at jeg var dem ingen Tak skyldig, 
da min Løn var saa lille, og de havde derfor paa denne 
Maade søgt at bøde derpaa.

I et landligt Paradis og omgivet af gode Mennesker 
hengled min Tid, som en stille Bæk, der slynger sig 
gjennem blomstrende Enge. Om Sommeren gik jeg 
hver Morgen en Tour ind i Skoven, ledsaget af en tam 
Raabuk, der fulgte mig frem og tilbage, som en Hund. 
Undertiden gik Mads, som vi kaldte ham ogsaa paa 
egen Haand i Skoven, men kom stedse hjem inden 
Aften og gik forresten omkring i Huus og Gaard som 
et andet Huusdyr. Tilsidst blev dog Mads skamagtig 
og anfaldt Børnene med sine Horn, hvilket sandt at 
sige var deres egen Skyld, da de selv havde vænnet 
ham dertil ved deres Drillerier. Mads blev desuagtet 
foræret til Apotheker Sünckenberg i Storehedinge; men 
her gik det ham galt. En Dag gik nemlig Apothekeren 
over Gaarden, og Mads, der fulgte bagefter ham, fik af 

en Fejltagelse sine spidse Takker ind under Benklæ
derne og flængte dem ud fra nederst til øverst. Men at 
rive Apothekerbuxer itu maa være halsløs Gerning; thi 
Mads maatte, Andre til Advarsel, lade sit unge Liv 
derfor. Hver Aften, naar Veiret tillod det, gik jeg i 
Vandet, og derefter gjorde jeg mig en god Spadsere- 
tour, ofte langt ind i Stevnsherred, hvorhen fordum in
gen dansk Konge torde komme for Klintékongen, der 
boede i Stevnsklint og bildte sig ind at være uindskræn
ket Herre over denne Part af Landet.

Ofte har jeg paa mine Vandringer langsmed den be
rømte Køgebugt glædet mig over et yndigt Panorama 
af Kjøbenhavn, naar den med sine høje Huse, Slotte og 
Taame speilede sig i Vandet, hvor Alt naturligviis stod 
paa Hovedet; Øen Amager viste sig som en lang grøn 
Strimmel ved Siden deraf.

Med Bøme(ne) gjorde jeg ofte lange Vandringer om
kring i Egnen og stiftede derved Bekjendtskab med 
Bønderne, der næsten alle vare vakkre og driftige Men
nesker. Især maatte jeg beundre deres store Frugtha
ver, tæt beplantede med Æble-, Pære- og Kirsebær
træer. De saakaldte Viinbær eller Syltekirsebær lagde 
de dog fornemmelig Vind paa, og jeg saae dem ofte 
bringe hele Læs deraf til Hovedstaden. En anden In
dustri dreves meget af de Fattige der i Egnen, nemlig 
Reiefiskeriet; jeg har ofte talt 10-12 Mænd, som va
dede ude i Bugten, for at stryge Reier. Desværre gav 
dette Arbeide ikke meget af sig; thi de solgte ofte 3 
Potter for 2 Mark. Alle Sorter Fisk var ligeledes der i 
en overordentlig lav Priis.

Kjøbstaden Køge med sine gamle Huse, hvis øverste 
Etage hængte et godt Stykke udover den nederste saae 
dengang temmelig fattig ud. Den saakaldte Havn, 
hvori et Par Pæreskuder kunde faae Plads, dannedes 
(af) Udløbet af en Aa, som gik igjennem Byen. Af 
Søhandel var der derfor saa godt som ingen, og i al den
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Udsigt mod Køge. Prospekt afj. Hellesen ca. 1850.

Tid jeg var der i Egnen har jeg kun seet to større Skibe 
seile ind i Bugten, medens de i hundredevis passerede 
forbi. Køge skal dog, efter hvad der er mig fortalt, i 
den senere Tid være skredet betydeligt frem i flere 
Retninger.

Ofte ledsagede jeg Skovrideren tilhest eller tilfods 
omkring i Skoven, og fik derved Leilighed til at øve

mig i den ædle Skydekunst, som jeg næsten havde 
glemt. Men mit Skytteri gik dog mest ud paa at dræbe 
de næsvise Spurve, de tyvagtige Skader og Krager og 
de rovgjærrige Høge og Glenter, som snusede omkring 
Gaarden. Jeg har aldrig spiist saa meget Vildt som her, 
da blot Ryggen af det større Vildt blev leveret til Stifts
damerne, medens det Øvrige tilfaldt Skovrideren.
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Overalt lærte jeg hos denne Mand at spise Alt, hvad 
der kunde spises, Krager, Skader og Spurve, hvilke 
alle smagte fortræffeligt. Engang brækkede en af hans 
bedste Heste et Ben, og blev derfor efter alle Kunstens 
Regler slagtet. Vi fik ved den Ledighed en fortræffelig 
Suppe med Peberrodskjød, en herlig Beufsteg og en 
velsmagende Suursteg. Det meste af Laarene blev sal
tet og røget, og smagte særdeles godt paa Smørrebrød. 
En stor og smuk Newfoundlænderhund, som vi alle 
holdt meget af, var bleven saa gammel, at den næsten 
ikke kunde see, hvorfor den blev skudt. Uagtet dens 
Alder, saa Kjødet meget indbydende ud, og Bartholdy 
vilde have et af Laarene stegt, men ingen vilde paatage 
sig dette Arbeide. Hunden blev derfor hugget istykker 
og Fedtet smeltet af den. Da jeg Morgenen derefter 
kom ind for at spise Frokost, kaldte Bartholdy mig ud 
i Køkkenet, og viste mig en stor Krukke Fedt, som var 
smeltet af Hunden. »Min Kone vilde ikke unde os en 
Hundesteg«, sagde han »men lad os nu til Trods spise 
et Par Stykker Fedtebrød, og dertil drikke en Snaps 
mere end sædvanligt, saa kan hun see, at man ligesaa- 
godt kan spise en Hund, som et Faar«. Som sagt, saa 
gjort, og jeg fandt det virkelig velsmagende, omtrent 
som Gaasefedt. Det Eneste, der ikke smagte mig, var 
et Par Viber, han havde faaet fat paa; de var nemlig saa 
seige, at ingen af os kunde tygge dem, hvorfor vi off- 
rede dem til Hunden.

Saa ofte Skovrideren og hans Kone kjørte ud, blev 
Husjomfruen og jeg altid inviteret til at kjøre med. Jeg 
gjorde derved Bekjendtskab med flere vakkre Familier 
der i Egnen, hvilke vi ved slige Ledigheder besøgte, 
ligesom de ogsaa aflagde os Gjenbesøg. Til vore Om
gangsvenner hørte fornemmelig Pastor Roskilde i 
Køge, Forpagter Munter paa Billesborg, Birkedommer 
Nohr i Herfølge og Apotheker Sünckenberg i Storehe- 
dinge. Ved Omgang med disse herlige Familier vandt 

jeg meget i udvortes Dannelse, hvilket jeg som Bon
defødt høiligen trængte til. Noget mere udvalgt Sel
skab har jeg heller aldrig kjendt. Mændene spillede 
Kaart eller samtalede fornuftigt med hinanden, uden 
at blande dem i Politik eller Religionsstridigheder. 
Deres Koner, der alle vare Madammer, thi forlorne 
Fruer kjendte man dengang ikke, fordrev ikke Tiden 
med at bagtale deres fraværende Veninder, men talte 
om deres huuslige Affærer, hvormeget Garn, de havde 
spundet, hvormeget de havde faaet fra Væven og hvor- 
mange Stykker Lærred de havde paa Blegen. De unge 
Mennesker af begge Kjøn spillede, dandsede og sang, 
og Alt var anstændigt, muntert og hjerteligt. Alle de 
unge Piger satte en Ære i at kaldes Jomfruer; thi de 
behøvede ikke at skjule Jomfrunavnet med en falsk 
Frøkentitel. Man hørte dem heller ikke pjatte som 
Gæs, om Stads og Fjas, Comedier og Baller; langt min
dre hørte man dem tale om hvilke af Herrerne der vare 
de smukkeste, og endnu mindre vovede de, som 
mange af Nutidens Damer at spille Kort om de ugifte 
Mandfolk. Nei til slige Uanstændigheder indlode de 
sig ikke; den qvindelige Blufærdighed fornægtede sig 
aldrig for disse vakkre Piger. Om dem og deres Mødre 
kunde man med rette sige: »Dyd er Danneqvindens 
Kaabe!« Overraskede man dem engang i deres Hjem, 
kunde man være vis paa at træffe dem enten i Køkke
net, ved Vaskeballien, ved Spinderokken eller ved Sy- 
naalen, ikke hængende over en Bog eller klimprende 
paa Klaveret. De fortæredes derfor ikke af Blegsot, 
men vare friske, runde og røde som blomstrende Ro
ser.

Skjønt jeg aldrig har sat nogen Priis paa at spille 
Kaart, lærte jeg dog hos Skovrider Bartholdy at blive 
en udmærket Styrvoltspiller. Hver Aften hele Vinteren 
igjennem, naar vi havde spiist til Aften, skulde nemlig 
Skovrideren have sit Parti Styrvolt, og hans Kone,
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Accisseundersøgelse pd Vesterports Ravelin. Til højre accisseboden, til venstre bomhuset. Tegning af P. Kltestrup i »Det forsvundne 
København«, 1877.

Husjomfruen og jeg maatte da spille med ham. Vi fik 
derved Alle en saadan Øvelse, at det var vanskeligt for 
den Ene at pudse den Anden. Dette Spil er isandhed 
ogsaa det bedste Spil jeg kjender, men Ingen forstaaer 
det nuomstunder, og jeg har derfor næsten glemt det.

Skjøndt Amtsprovst Bøgh i Herfølge lovede mig et 
godt Skolelærerembede og Pastor Roskilde vilde have 
mig anbragt som Andenlærer ved Borgerskolen i Køge,

længtes jeg dog efter at komme tilbage til mit kjære 
Kulsvierland. Jeg reiste derfor i Sommerferien hjem til 
mine Forældre, og gik tilfods ad Strandveien til Kjø- 
benhavn, men en kjedsommeligere Vei har jeg aldrig 
passeret. Vadende i Sand, saae jeg ikke Andet end høie 
nøgne Bakker paa den ene Side og Havet paa den an
den, men hverken Huse, Træer eller Mennesker. Hvil
ken Forskjel er der ikke paa denne Vei og Strandveien 
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fra Kjøbenhavn til Helsingør, hvor Bysteder, Haver, 
Marker og Skove møde Øiet i den yndigste Afvexling. 
Jeg har ofte tænkt paa, hvorfor man kalder den store 
frugtbare Slette imellem Kjøbenhavn og Roskilde for 
Heden, og jeg er kommen til det Resultat, at Ordet 
Hede ikke, som man hidtil har antaget blot bemærker 
en ufrugtbar Lyngmark, men enhver større skovløs 
Slette, undertiden ogsaa en indre Deel af Havet, hvor 
der kan ankres, som Kolbergerhede, omtrent det samme 
som Rhed.

For mig, som var tilfods, var det en let Sag, at slippe 
ind i Kjøbenhavn, men for Kjørende havde det sine 
Vanskeligheder, især naar man havde Noget, hvoraf 
der skulde betales Consumption. Først maatte man 
melde sig i Acciseboden og betale sin Afgift, hvilket 
undertiden tog lang Tid, da der ofte, især om Morge
nen holdt lange Rækker Vogne; derpaa fik man en 
Qvitterin, som man skulde forevise for Toldbetjentene 
i Ravelinen, hvilke undertiden vendte op og ned paa 
Alt, hvad der var i Vognen, inden man fik Lov til at 
kjøre ind igjennem den mørke skumle Fæstningsport, 
der lignede Indgangen til et Fængsel. I Kjøbenhavn 
opholdt jeg mig i otte Dage hos min Farbroder, der var 
Hørsvinger, og besaa i den Tid alle Stadens Seværdig
heder; den tomme Havn, hvor Flaaden havde ligget, 
Christiansborg Slot og Fruekirke, der begge stode 
under Bygning, Ruinerne af Nicolai Kirke og de i 
Bombardementet ødelagte Bygninger, Kunstkamme
ret og Rundetaam; Thorvaldsens Museum var der 
endnu ikke tænkt paa. Kasino, Tivoli og Alhambra, 
samt de mange andre Forlystelsessteder, som nu lokke 
Penge fra Kjøbenhavneme, vare heller ikke til den 
Gang. Folk maatte da nøies med at kjøre med en Ka
pervogn til Charlottenlund eller Dyrehaven, eller gjøre 
en Spadseretour til Frederiksberg for at see Kongen 
seile i Kanalerne i Frederiksberg Have. Ogsaa jeg 

spadserede et Par Gange derud med min Farbroder og 
saae den elskede Konge med de hvide Haar færdes som 
en Fader mellem sine Børn, bestandig med Hatten i 
Haanden hilsende til alle Sider. Endelig kjørte jeg med 
en Torvevogn hjem til mine kjære gamle Bedsteforæl
dre og Dagen derpaa begav jeg mig til mine Forældre 
og min uforglemmelige Lærer, Skolelærer Lerche.

Fjorten Dage tilbragte jeg afvexlende hos mine For
ældre, mine Bedsteforældre og Skolelærer Lerche, 
hvilken Tid jeg for det meste anvendte til at gennem- 
streife Egnen, og besøge alle de Steder, hvor jeg som 
Barn havde færdedes og nydt saa mange Glæder. Sko
lelærer Lerche raadede mig til snarest mulig at søge 
Embede, og han laante mig derfor en Dag en Hest, for 
at jeg kunde ride til Asminderød og tale med Amts
provst Øllgaard, som paa den Tid havde fire nyopret
tede Skoleembeder at give bort: Havreholm og Gurre 
i Tikjøb Sogn, og to Andenlærer-Embeder ved den nye 
Borgerskole i Helsingør. Fra Amtsprovsten red jeg 
derfor til Helsingør, da jeg helst ønskede en af de sidste 
Pladser, og anbefalede mig til Præsterne samt Borg
mester og Raad, hvilke Alle ligesom Amtsprovsten lo
vede »at gjøre hvad de kunne«. Denne Floskel var den
gang saa almindelig, at Ingen havde nogen rigtig Tro 
dertil, og jeg sandt at sige, ikke heller. Desuagtet ind
sendte jeg min Ansøgning med hoslagte verificerede 
Anbefalinger til Skoledirectionen, temmelig ligegyldig 
for enten den blev bevilget eller ikke, da jeg jo havde 
det godt hvor jeg var. Kort efter reiste jeg tilbage til 
Billesborg, og denne Gang tilfods over Roskilde. Jeg 
gik hjemmefra om Morgenen Kl. 4, og var uagtet jeg 
flygtigt besaae Domkirken, paa Billesborg Kl. 4 om 
Eftermiddagen, altsaa havde jeg gaaet omtrent 9 Miil 
i 12 Timer, hvilket var den længste Fodtour, jeg endnu 
havde gjort; ved Øvelse bragte jeg det senere til at gaa 
12 Miil om Dagen.
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Frederik den 6. t Frederiksberg have. Tegning af Knud Gamborg 1877. Tegningen er som Christen Olsens beskrivelse ikke samtidig med 
begivenheden. Gamborg fortaller os derimod, ligesom Christen Olsen, om mytedannelse og en stork kongetro, der var almindelig for 
samtiden.

I min Fraværelse havde Skovrideren været saa 
haardt angrebet af Steensmerter, at man havde tvivlet 
om hans Liv, og han var endnu meget lidende. Vel 
havde han ofte forhen været angrebet af denne Syg
dom, men ikke i den Grad som dennegang, og jeg 
frygtede derfor, at det muligen kunde ende med Dø
den, og jeg var da medet berøvet min gode Emploi. Af 
den Grund ønskede jeg nu inderligt, at jeg maatte er

holde det af mig ansøgte Embede, hvilket før havde 
været mig ligegyldigt. Jeg sagde dog Intet, men ved
blev, som forhen, at passe mine Forretninger; jeg vid
ste jo heller ikke om jeg fik Embedet eller ikke. Imid
lertid kom Skovrideren sig, og Alting gik igen i sin 
gamle Gang indtil henimod Slutningen af November, 
da jeg fik Brev fra Amtsprovst Øllgaard, at jeg var 
kaldet til Andenlærer ved Helsingør Borgerskole og 
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Klokker og Graver ved St. Mariæ Kirke, samt at jeg 
kunde afhente mit Kaldsbrev paa Amtshuset i Frede
riksborg. Endvidere anmodede Amtsprovsten mig om, 
hvis det kunde lade sig gjøre, at være tilstede i Hel
singør d. 2. Dec., da alle Lærerne paa denne Dag 
skulde høitidelig indsættes. Jeg viste Skovrideren Bre
vet, og han syntes noget fortørnet over, at jeg ikke 
havde talt derom før. Men da jeg sagde, at jeg ikke 
kunde sige Noget, da jeg ikke vidste med Vished om 
jeg fik Embedet, ønskede han mig tillykke og sagde: 
»Hvor gjeme jeg end vilde beholde Dem, saa glæder 
det mig dog hjerteligt, at De allerede i en saa ung Alder 
har faaet Ansættelse; naar jeg nu blot vidste hvor jeg 
ihast skal faa en anden Lærer, der nogenledes kan er
statte mig Dem«. Jeg lovede at jeg vilde lægge Reisen 
til Frederiksborg over Jonstrup, og anmode Forstan
deren Pastor Wegener om at skaffe en anden Lærer 
istedet for mig.

Jeg maatte nu paa eengang holde op med Underviis
ningen, da jeg brugte to Dage til at tage Afsked med 
de Familier, med hvilke jeg under mit herværende 
Ophold havde stiftet Bekjendtskab, og i hvis Huse jeg 
saa ofte havde nydt en gæstfri Modtagelse. Aftenen før 
min Afreise havde Skovrideren indbudt nogle af vore 
nærmeste Omgangsvenner, da han, som han sagde, 
ønskede at ende vort venskabelige Samliv ved et lille 
Knald. Her tog jeg nu høitidelig Afsked med dem alle, 
og de Fleste saae jeg ikke mere her i Verden. Mit Tøi 
var allerede sendt til Kjøbenhavn, og næste Morgen 
tog jeg en rørende Afsked med ethvert Lem af denne 
herlige Familie i hvis Midte jeg henlevede mine Lyk
keligste Ungdomsdage. Skovriderens Vogn kjørte mig 
til Korporalskroen, hvorhen de tre Ældste af mine 
Elever fulgte mig, og derfra begav jeg mig til Jonstrup; 
- hvorledes jeg fandt Vei erindrer jeg ikke, ligesaalidt 
som de Byer, jeg kom igjennem. Jeg gik strax til We

gener, som lovede snarest muligt at skaffe en Lærer i 
mit Sted, og han holdt Ord; thi kort efter min An
komst til Helsingør fik jeg et meget forbindtligt Brev 
fra Bartholdy, hvori han takkede mig fordi jeg saa hur
tigt havde skaffet ham en ny Lærer, og sendte mig 
mange hjertelige Hilsener fra sig og sin Familie. Jeg 
overnattede paa Jonstrup, og gik derpaa til Frederiks
borg, hvor jeg fik mit Kaldsbrev, der var udfærdiget 
den 16. November 1821 og underskrevet af Amtmand 
Arctander og Amtsprovst ØUgaard. Med Kaldsbrevet i 
Lommen spadserede jeg nu til Kjøbenhavn, og gik 
strax op paa Bispecontoiret for at erholde Collats, hvil
ket jeg afhentede Dagen derefter, og begav mig derpaa 
hen paa Postgaarden og bad mig indskrive til næste 
Dag at reise med Dagvognen til Helsingør.

Af hvad jeg har fortalt, vil man see, at det dengang 
var langt besværligere at reise end nu, da man hverken 
havde Jernbaner eller Dampskibe; desuden vare Lan
deveiene langt fra at være gode og Postvognene høist 
ubeqvemme. Hovedlandeveiene vare ikke, som nu be
lagte med smaaslagne Steen, der tilsidst gjør Veien saa 
haard og jævn som et Stuegulv, men med store Kam- 
pesteen, lagte saaledes ved Siden af hinanden, at de 
dannede en ujævn Steenbro, dog uden at have sammes 
Fasthed. Tænker man sig nu hertil Postvognen, en 
plump rødmalet Bræddevogn med fire Sæder, der alle 
ligesom Vognen vare uden Fjære, kan man forestille 
sig hvor ubehageligt det maatte være at gjøre en læn
gere Reise med et sligt Kjøretøi paa en saadan Vei; og 
dog var denne Reise kostbar nok: 2 Rd. i Indskrivnings
penge og Drikkepenge til Kudsken 3 Sk., Summa 
2 Rd, 3 Sk; med Jernbanen kjører man nu frem og 
tilbage for 1 Rd. 12 M, altsaa ikke engang det Halve 
for den dobbelte Vei. Hertil kommer at man nu kører 
den samme Vei i to Timer, hvortil man før brugte otte 
Timer. Vi kjørte fra Kjøbenhavn Kl. 9, holdt i Lyngby 
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og Hørsholm, hvor jeg fik Tid til at spise en god Kjød- 
suppe, og ankom endelig, efter at være rumlet og 
skrumplet noget forfærdeligt, omtrent Kl. 5^2 til Hel
singør, hvor jeg foreløbig indlogerede mig hos gamle 
Allemand i Hotel Øresund, hvilket Navn det dog ikke 

bar dengang. I flere Dage efter var jeg øm i Lemmerne 
af denne Reise og jeg lovede mig selv, at jeg hellere 
vilde gaa paa min Fod, end oftere gjøre en Reise med 
dette Kjøretøi; jeg har heller aldrig senere gjort nogen 
Reise med Postbefordring.
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6. Helsingør

Paa Roser hidtil gik min Vei,
ei Tome stak min Fod;
jeg kjendte Livets Sorger ei,
ei Svig ei Overmod,

Her saae jeg Yppighed i Pagt
med Svig og Rænker staae;
et Aag blev paa min Nakke lagt,
vel tungt at bære paa.

Jeg bad til Gud han gav mig Mod
at bære Byrden svar;
et Væsen ved min Side stod,
som tro med mig den bar,

Helsingørs Omgivelser mod Landsiden var for 50 Aar 
siden slet ikke venlige. Kim tæt inde ved Byen vare 
Jorderne nogenlunde ordentlig dyrkede; men udenom 
de dyrkede Marker strakte sig et bredt Belte, der om
trent kunde sammenlignes med de jydske Heder, idet 
man ikke saae andet end Lyng, Ene og Gyvel. Hist og

her saae man en ussel Bondehytte, og undertiden fløi 
en Flok Vildænder op fra de mange Moser og Sumpe, 
som fandtes hist og her i Lyngmarkerne. Fra Høideme 
havde man dog en smuk Udsigt til Skovene paa den 
ene Side og Sundet med sine mange Seilere og den 
svenske Kyst paa den anden Side. Længere inde imod 
Byen saae det ogsaa temmelig øde ud, de mange 
smukke Lyststeder, de yndige Haver og de skygge
fulde Alleer, som nu omgive Byen, fandtes ikke den
gang. I det hele havde den Tids Helsingørere liden 
eller ingen Smag for smukke Omgivelser, hvorimod de 
havde andre Kjæpheste at ride paa, om hvilke jeg se
nere skal fortælle noget mere. Byens Indre var heller 
ikke meget indbydende; Husene vare for en stor Deel 
gamle Rønner med den øverste Etage ud over den ne
derste. - Kirkerne vare forfaldne; Kirkegaarden var en 
lille indhegnet Plads, omgiven af et forfaldent Steen- 
gærde og uden et eneste Træ; Torvet var netop saa 
stort, at en Snes Vogne der kunde faae Plads og Hav
nen var omtrent af Størrelse som et stort Gadekjær, 
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hvori nogle Jagter og Færgebaade kunde faae Plads. 
Paa Steengaden og Strandgaden vare dog flere smukke 
Bygninger, og Øresunds Toldkammer, der nu er ned
brudt var en Prydelse for Byen. Det stolte Kronborg 
stod som en vældig Kæmpe og speilede sig i Øresund, 
og det beskedne Marienlyst indbød til at søge Ro i dets 
venlige Skygger.

Søen var dengang Helsingøremes Liv og Lyst, og 
Øresundstolden var i flere Aarhundreder en Guld
grube for Danmark og især for Helsingør; men hvor
ledes man har anvendt disse mange Penge see vi nu ved 
Toldens Ophør, da Landet er fattigt og Helsingør er 
fattig.19) Kongerne anvendte Pengene til at opføre 
kostbare Slotte, føre unødvendige Krige og til en over
dreven Pragt og Luxus ved Hoffet. Helsingøreme byg
gede Theatre, Skydebaner og Klubber, førte et stort 
Huus og levede i Suus og Duus som om det aldrig 
kunde faae Ende. Imidlertid gav dette Toldvæsen et 
stærkt Liv og Røre i Byen. Ofte laae flere Hundrede 
Skibe for Anker paa Rheden, da de ikke torde seile 
videre før de havde betalt deres Told; søgte et Skib at 
liste sig forbi, blev der skudt efter det fra Kronborg og 
et bevæbnet Fartøi sendt ud med Ordre til at bore det 
i Sænk, hvis det ikke øieblikkelig standsede i Farten. 
Der var dengang i Helsingør en Slags Folk, som kald
tes Skibsklarerere, hvilke overtog sig det Hverv at be
tale Tolden for Rhederiet og forsyne Skibene med Pro
viant. Disse Herrer holdt flere Mennesker paa deres 
Contoirer, hvoriblandt nogle alene havde det Hverv at 
praie Kaptaineme naar de kom i Land, og bevæge dem 
til at clarere og proviantere hos dem; disse sidste gik 
under Øgenavnet Brokapere og vare ligesom de øvrige 
Kontorister ofte lønnede med 1000 til 1200 Rigsdaler 
Aarlig, et Beviis paa hvor fordeelagtigt Skibsklarereriet 
maa have været. Foruden Skibsklarereme havde Møl
lere, Bagere, Slagtere og Grønthandlere store Fordele 

ved at levere Varer til Skibenes Proviantering, enten 
til Skibsklarereme eller til Kaptaineme selv. Færge- 
mændene havde ofte Fortjeneste ved at sætte Kaptai
neme iland, da disse ofte, naar Vind og Strøm vare 
ugunstige, ikke vovede at gaae iland med deres egne 
Baade. Kaptaineme maatte, naar de kom i Land, be- 
staae en haard Dyst med alle disse vindesyge Menne
sker, der omsværmede dem som Oldenborrer, og 
stundom trak saaledes i dem, at de vare nærved at rive 
Klæderne af Kroppen paa dem. De Angrebne slog na- 
turligviis fra sig til alle Sider, og Armene var i en uaf
brudt Bevægelse som Vingerne paa en Veirmølle. Da 
hele dette Uvæsen var forbundet med de skammeligste 
Optrækkerier, er det intet Under, at alle Nationer vare 
lede og kede af Øresundstolden, og det var derfor en 
Lykke for Danmark, at den blev afløst imod en Ersta- 
ning af 35 Millioner Rigsdaler, da den i modsat Fald 
rimeligviis var bleven os frataget med Magt, uden en 
Skillings Godtgørelse. Øresundstolden har langt fra 
ikke gavnet hverken Danmark eller Helsingør, da Pen
gene ere brugte til Unytte; tværtimod har den været til 
megen Skade. Foruden det Baand, den har lagt paa 
Handelen, ere vi for dens Skyld ofte bleven indviklede 
i langvarige og kostbare Krige, og have mistet de frugt
bare Landskaber hinsides Sundet. Ligesaamegen 
Skade har den voldt Helsingør, idet den har befordret 
Pragt, Ødselhed og Ryggeløshed i en høi Grad, og 
samtidigt dermed sløret Sandsen for Handel, Industri 
og Agerdyrkning. Helsingør havde medens Tolden 
bestod ingen ordentlig Havn, ikke et eneste Skib og 
intet større Handelshuus eller Rhederi. Byen havde 
forhen havt en storartet Reberbane, en Ankersmedie 
og to Sukkerraffinaderier, hvilke alle dreves for een 
Mands Regning; men da Manden døde, stod Alting 
stille og Fabriksbygningeme bleve solgte til andet 
Brug. De vidtløftige Marker, som tilhørte Byen laae
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for Størstedelen øde og udyrkede. Havde man derimod 
ikke faaet de store Indtægter af Sundtolden, maatte 
man have lagt sig efter Handel, Skibsbyggeri, Fabrik
ker og Agerdyrkning, og Helsingør vilde nu, ifølge sin 
Beliggenhed rimeligviis have været en af vore første 
Handelsstæder, istedetfor, at den nu er en fattig By, 
der vil behøve lang Tid til at forvinde Tabet af Sund
tolden. Helsingør var forresten dengang en gemytlig 
By, hvor man prægtig kunde more sig, naar man havde 
Lommen fuld af Penge; var dette ikke Tilfældet, saa 
var man en Pjalt og kunde passe sig selv.

Efter denne foreløbige Skildring af Helsingør vil jeg 
nu tale lidt om mig selv. Dagen efter blev jeg tillige
med de øvrige Lærere ved den nyoprettede Borger
skole høitidelig indsatte i vore Embeder i Overværelse 
af Amtmanden og Amtsprovsten.20) Handlingen fore
gik i St. Olai Kirke d. 2. December 1821, og Kirken 
var ved denne Ledighed næsten propfuld af Menne
sker. Samme Dags Eftermiddag blev Skolen indviet og 
om Aftenen aflagde jeg min Embedsed for Amtsprovst 
Øllgaard, Amtmand Arctander og Provst Trojel, i hvis 
Hus Eden blev aflagt. Derefter havde jeg den Ære at 
drikke et Glas Viin med disse Hædersmænd, hvilke 
drak min Skaal og ønskede mig tillykke i min nye 
Stilling. Jeg var den eneste, som blev taget i Ed, da et 
ungt Menneske, som var kaldet samtidig med mig, var 
syg, og de andre Tre havde været i Embeder før. Sko- 
leunderviisningen begyndte først den 7. Januar 1822, 
og jeg havde saaledes en hel Maaned til min egen Raa- 
dighed, naar undtages, at jeg maatte passe de kirkelige 
Forretninger.

Mit Embede var beregnet for en Ugift, og Indtæg
terne bestod i 52 Rd. fast Løn, Accidenserne ved Bryl
lupper, Bamedaab og Begravelser, Høitidsoffer af Me
nigheden, 2 Favne Brænde og fri Bolig, bestaaende af 
to Værelser, i Skolebygningen; den hele Løn kunde

Alt i Alt beløbe sig til mellem 300 à 400 Rd. I Hotellet 
hvor jeg foreløbig havde indlogeret mig, kunde jeg 
ikke blive, da Opholdet der kostede mig 1 Rd. daglig, 
og jeg maatte derfor tænke paa at flytte ind i min egen 
Leilighed. Dette havde imidlertid sine Vanskelighe
der, da jeg Intet havde at sidde eller ligge paa. Tillykke 
var der i de samme Dage en stor Auction i Byen, hvor 
jeg kjøbte en Seng og de nødvendige Sengeklæder, et 
Bord, 6 Stole, en Sofa, et Skatol, et Speil og et Klæ
deskab. Nu havde jeg omtrent hvad jeg behøvede, men 
var derved kommen i en Gjæld af omtrent 150 Rd; at 
man vilde betro mig saameget, da jeg endnu var ube- 
kjendt, begriber jeg ikke. Jeg flyttede nu ind i min 
Leilighed, som virkelig var Smagfuld, da jeg fik Gar
diner i Vinduerne og Teppe paa Sengen. Men om 6 
Uger skulde hele Herligheden betales; dog ogsaa her
for fandt jeg Raad. Ved min Ankomst til Byen fik jeg 
20 Rd, som var indkomne ved ministerielle Forretnin
ger fra min Kaldelse indtil jeg tiltraadte Embedet; min 
Fader skaffede mig et Laan paa 50 Rd. og Nytaarsof- 
feret beløb sig omtrent til Ligesaameget. Hertil kom, 
at jeg ved Informationer fortjente 1 Rd. daglig, og fik 
saaledes letteligen betalt min Gjeld. Lykken syntes nu 
at smile til mig; men ubekjendt med Verden og dens 
Fristelser tingede jeg mig i Kost i et Værtshuus for en 
Betaling af 15 Rd. maanedlig, hvilket ikke var forme
get, da Maden virkelig var fortræffelig og The og Kaffe 
blev bragt mig hjem i Huset to Gange daglig. Jeg 
maatte dog snart erfare, at jeg havde begaaet en stor 
Feil ved at spise paa et saadant Sted. Foruden mig 
spiste eller søgte her ogsaa nogle unge ugifte Kontori
ster, og da disse Fyre havde Penge nok, gik det om 
Aftenen ofte over til Suus og Duus. I Førstningen var 
jeg en taus Tilskuer, men naar En gav en Flaske Viin 
eller en Bolle Punsch, blev jeg inviteret til at smage paa 
Varerne, hvilket Høfligheden bød mig ikke at afslaae.
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Jeg kunde for Skams Skyld ikke undlade at traktere 
igjen og paa den Maade blev jeg uformærkt et kontri- 
buerende Medlem af dette just ikke meget honette Sel
skab. Jeg var livsglad og munter og morede mig saa 
kosteligt i Kredsen af disse herlige Kammerater, at det 
ikke var mig muligt at løsrive mig fra dem, og nødtes 
jeg undertiden til at være fraværende, drev en uimod- 
staaelig Trang mig stedse tilbage. Ofte vandrede vi til 
Snekkersteen Nykro eller Hammermøllen, eller gjorde 
Kjøreture til Fredensborg eller Esrum, og overalt 
skulde der leves høit og drikkes over Tørsten. Hvad 
jeg fortjente, gik saaledes efterhaanden som det kom, 
og jeg var godt paaveie til at blive en forfalden Person. 
Jeg vil derfor oprigtigt raade alle unge Mennesker at 
skye Værtshuse, som en Pest; thi der drages man ind 
i slette Selskaber, og slet Selskab fordærver gode Sæ
der.

Gud holdt dog naadigt sin beskjærmende Haand 
over mig unge forvildede Menneske, og jeg blev revet 
ud af Lastens Klør, som havde faaet et saa stærkt Tag 
i mig. En af de Skoler, hvori jeg underviste, blev be
styret af en ung Enke, Bertha Marie Thomsen, der paa 
denne Maade maatte ernære sig og sine to smaa Børn; 
vi fattede Godhed for hinanden og bleve Mand og 
Kone.21) Med mit Ungkarleliv vare ogsaa mine Ud- 
skeielser forbi; jeg trak mig tilbage fra den vilde 
Sværm, der hidtil havde omgivet mig, og søgte min 
Glæde i min huuslige Kreds, og med inderlig Tilfreds
hed erkjendte jeg hvormeget jeg havde vundet ved 
Byttet. Havde nu min Kone nedlagt Skolen, kunde vi 
have levet sorgfrit, da jeg af mit Embede og mine In
formationer havde en Indtægt paa omtrent 700 Rd. 
Aarlig; men Skolen var hendes Liv og Lyst, og aldrig 
har jeg kjendt Nogen, der med større Iver tog sig af 
Underviisningen, eller saaledes forstod at tale til Børn, 
som hun. Herved tiltog Børneantallet i en forbausende

Grad, men med dette ogsaa Arbeidet, ligesom ogsaa et 
større Locale blev nødvendigt. For udelukkende at 
kunne læse i min Kones Skole, maatte jeg opsige mine 
Informationer; vi maatte desuden holde to Lærere og 
en Lærerinde, samt en Tjenestepige og næsten bestan
digt en Barnepige. Skole havde vi i hele Huset, og alle 
Stuerne skulde opvarmes, hvilket udfordrede en utro
lig Mængde Ildebrand. Hertil kom, at Familien lidt 
efter lidt formerede sig, idet et lille Væsen, der trængte 
til Næring og Pleie, næsten hvert Aar sluttede sig til 
den.22) I en talrig Familie er det naturligt, især naar der 
er Børn, at Sygdomme ofte indfinder sig, og jeg havde 
derfor hvert Aar temmelig store Regninger at udbetale 
til Læge og Apotheker. Det er let at indse, at disse 
enorme Udgifter maatte tilveiebringes ved en forøget 
Anstrengelse, og jeg maa sige til hendes Roes, at min 
Kone trolig deelte Byrden med mig. I Borgerskolen 
læste jeg om Sommeren fra Kl. 7 til 11 og om Vinteren 
fra 8 til 11 Formiddag, og fra Kl. 1 til 3 Eftermiddag. 
Om Middagen, medens jeg var fri fra Borgerskolen, 
læste jeg 2 Timer og om Eftermiddagen efter endt Sko
letid 2 Timer i Privatskolen. Om ordentlig Spisetid var 
der aldrig Tale, da man stedse ihast maatte sluge Ma
den i sig. Om Søndagen maatte jeg regelmæssig være 
tilstede i Kirken, og om Vinteren holdt jeg Aftenskole 
hver Søgnedags Aften fra Kl. 6 til 9; i Søndagsskolen 
underviste jeg ligeledes i 3 Timer, saalænge den hold
tes. Foruden disse anstrengende Underviisningstimer 
maatte jeg føre Ministerialbøgerne, holde Bog over 
Kirkegaarden, indcassere og holde Regnskab over Ind
tægterne for Jord til Begravelser og til Sangskolen, 
samt mange andre mindre Forretninger. I den Tid min 
Kone var fri fra Skolen, havde hun nok at bestille med 
Husets Sager; desuagtet udførte hun, skjøndt hun ofte 
maatte tage Natten tilhjælp, mangt et smukt og for- 
deelagtigt Haandarbeide for Andre. At der maatte en
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Hestenatur til at udholde dette overanstrengende Ar
beide er let at indsee; men dem var desværre hverken 
min Kone eller jeg i Besiddelse af. Vi paadrog os begge 
et Par Gange temmelig hæftige Brystbetændelser, hvil
ket i høi Grad svækkede vore Kræfter, og hos mig 
efterlod de en Brystsvaghed, som hvis jeg ikke var 
bleven løsrevet fra dette aandsfortærende Slaveliv, 
vilde være gaaet over til en ulægelig Svindsot og før 
Tiden lagt mig i Graven; min Kone var i den Tid 
stærkere end jeg, og med de største Opofrelser ydede 
hun mig den ømmeste Omhu og Pleie.

Jeg kan her ikke undlade at omtale nogle Personer, 
som med den inderligste Deltagelse kom os imøde med 
trøstende Ord og hjælpende Hænder. Disse var især:

Min gamle brave Svigermoder Maren Nielsdatter. 
Hun var en sjællandsk Bondepige fra Byen Villingerød 
i Esbønderup Sogn og havde været gift med Møller 
Hans Thomsen, der var en jydsk Bondekarl fra Egnen 
ved Fredericia.2’) Han var, som næsten alle Jyder flit
tig og sparsommelig og havde derfor som Møllersvend 
samlet en lille Kapital, hvilken blev forøget ved hans 
Kones ikke ubetydelige Medgift. De kjøbte derfor en 
forfalden Mølle ved Helsingør, hvilken de næsten gan
ske maatte ombygge af ny. Beboelsesleilighed ved Møl
len var der ikke, og deelsved at gjøre Gjeld, deels ved 
selv at tage Deel i Arbeidet opførte de et smukt grund
muret Sted ved Siden af Møllen. Gud lagde sin Velsig
nelse i deres Arbeide, og de bleve velhavende Folk; 
men en hæftig Forkølelse lagde Manden paa Sygeleiet 
og berøvede ham Livet i en temmelig ung Alder. En
ken, der havde tre smaa Børn, giftede sig efter nogen 
Tids Forløb paany. Hendes anden Mand hed Grubb, 
og skal have været meget omgængelig, flittig og paa
passende; men han begyndte saa smaat at nippe til 
Flasken, der omsider blev hans Herre, og i et Anfald 
af Delirium tremes døde han paa Øresunds Hospital.

Nu blev Eiendommen stillet til Auction og den største 
Deel af Kjøbesummen betalt med en Kongelig Obli
gation, der lød paa Ihændehaveren. Den Kapital, der 
var bleven indestaaende i Eiendommen, blev overdra
get som Arv til Sønnen af hendes anden Mand, medens 
bemeldte Obligation paa 12000 Rd. udelukkende 
skulde tilhøre hende og hendes tre Døttre. Kjøberen, 
der rimeligviis syntes, at 20000 Rd. var formeget for en 
Stubmølle med Tilliggende af 3 à 4 Tønder Land Jord, 
gik hen til min Svigermoders Lavværge, og fik ham 
overtalt til at laane Obligationen under det Paaskud, at 
den skulde forevises i Retten. Min Svigermoder laante 
ham den i sin Enfoldighed, men saa den aldrig mere, 
da begge Skjelmeme, en Købmand J. og en Hjulmand 
O. formodentlig har deelt Udbyttet imellem sig. Søn
nen, hvis Arv indestod i Møllen kom, da han blev 
voxen i Besiddelse af denne, der blev solgt for Gjeld, 
men Moderen var nu berøvet sin hele Eiendom, og 
hendes tre Døttre erholdt kun hver 200 Rd*, der som 
Arv efter deres Fader var indsat i Helsingørs Overfor
mynderi. Berøvet alle Midler til sit Ophold maatte min 
Svigermoder tilsidst tage tiltakke med en Plads i Hel
singørs Kloster. Her var hun, da jeg lærte hende at 
kjende og hun var endnu en rask og rørig Kone, men 
aldrig kunde hun glemme, hvor dumt hun havde hand
let, og stedse bebreidede hun sig den Uret, hun imod 
sin Villie havde tilføiet sine Børn, og søgte, saa godt 
det stod i hendes Magt, at erstatte den. Hele Dagen 
igennem sad hun og spandt, og hvad hun fortjente 
anvendte hun paa sine Børn; Penge bød hun dem vel 
aldrig; thi disse, vidste hun nok, ikke vilde være blevet 
modtagne, men snart kom hun med Tøi til en Kjole, 
snart et Shavl snart med et Par Støvler, snart med et 
Stykke Klæde til Klæder for Børnene, og den Glæde,

* Den havde oprindelig været 1200 Rd. men ved Statsbankerotten 1813 var 
den sunken ned til 200 Rd.
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der da stod malet i hendes Ansigt er ubeskrivelig. Hun 
var yderst nøisom og sparsommelig, men en god Kop 
Kaffe holdt hun meget af, og jeg har virkelig aldrig 
smagt bedre Kaffe end den hun lavede. Vilde vi derfor 
gjøre den kjære Gamle en rigtig Fomøielse, gik vi om 
Søndagen ind til hende og drak Kaffe, og hun loe da 
over hele Ansigtet. Hver Helligaften tilbragte hun 
gjeme hos os, og da kunde hun være rigtig munter, lee 
og spøge med Børnene og spille Bunkehanrei med mig 
saalænge indtil hun havde faaet praktiseret alle Kor
tene i Hænderne paa mig, saa at jeg tilsidst ikke kunde 
finde Rede i dem. Dette morede hende usigeligt, og 
gav Anledning til megen Munterhed. Hver anden Dag 
fik hun Mad fra os og hver anden Dag fra sin Søn, 
Møller Grubb, der viste hende megen Godhed saa
længe han var ugift; siden fik Piben en anden Lyd.

Min Kones Sødskende viste os det uegennyttigste 
Venskab og Deeltagelse. Hendes ældste Søster Anna 
Christine forlod en fordelagtig Kondition, for imod en 
yderst ringe Godtgjørelse at være Søsteren behjælpelig 
med Skolen, og da hun forlod os, for at holde Huus for 
Broderen, blev hun afløst af den yngste Søster Jo
hanne, der forblev hos os indtil vi flyttede fra Byen. 
Min Kones Broder Møller Bent Hansen Grubb var 
inden han blev gift et meget godmodigt, ordentligt og 
elskværdigt Menneske, der ved alle Ledigheder søgte 
at glæde sin Moder og sine Søstre. Han foranstaltede 
smaa Familieselskaber, hvor der blev dandset og leget; 
han gjorde Kjøretoure for os rundt om i Egnen; han 
kom flere Gange om Ugen og besøgte os. »Har Du 
Meel og Gryn« sagde han td min Kone. Svarede hun 
da Nei, saa blev der sendt rundeligt af begge Dele. 
Blev der slagtet, saa kunde vi være visse paa, at vi 
skulde have vor Part deraf, og havde han eders noget 
godt, saa skulde vi hjælpe ham at fortære det. Dertd 
kom, at han holdt meget af Børnene, og mine to Sted

sønner Lars og Thomas vare derfor i deres Fritid næ
sten bestandig hos Onkel Grubb og Tante Stine. Den 
ældste af mine egne Børn - Knud Waldemar - var der 
Nat og Dag en heel Sommer igjennem, indtil vi, da han 
blev syg, maatte tage ham hjem. Saaledes stod Sagerne 
før Svoger Grupp giftede sig, men efter den Tid fore
gik der store Forandringer baade med ham og os An
dre.

Min nærmeste Foresatte, Slotspræst Peter Ephaim 
Fisher, viste mig og min Familie saamegen Velvillie og 
Deeltagelse, at jeg td mit sidste Øjeblik vd erindre 
denne i Sandhed værdige Herrens Tjener. Strax ved 
min Ankomst td Helsingør viste han mig den venligste 
Imødekommen(hed), skaffede mig Informationer, vi
ste mig tilrette i min Embedsførelse og vededede mig 
med Raad og Daad, naar jeg henvendte mig td ham. 
Men, da jeg, forført af slette Omgivelser, skeiede ud 
fra den rette Vej, formanede han mig med Sagtmodig
hed, og foreholdt mig med strenge Alvorsord hvad 
Følgerne vdde blive af mit letsindige Levned. Da jeg 
trak mig tdbage fra mit slette Selskab, overdrog han td 
mig at udfærdige ade Attester, hvilke han blot under
skrev, og overlod mig Indtægterne derfor, uagtet de 
tilkom ham. Han var meget uegennyttig og god mod 
Fattige. Kom nogen Saadan td ham for at faae Barn td 
Daaben, for at blive viede eder faae et Lig begravet 
sagde han ofte, naar de spurgte hvad de vare ham skyl
dige: »Jeg skal Intet have, men Skolelæreren kan I 
betænke lidt rundeligere«. Mod dem, der kom med 
uægte Børn, var han derimod stræng: »lad dem kun 
betale godt for deres Letsindighed«, sagde han »saa 
vogte de sig en anden Gang«. For mit Brydup og for 
mine Børns Daab var han aldrig at formaae td at mod
tage Betaling, derimod paatvang han mig 5 Rd., da 
hans eget Barn blev døbt. Min Kone og jeg vare hver 
især et Par Gange angrebne af temmelig hæftige Bryst
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betændelser. Under min Sygdom kom Præsten regel
mæssig hveranden Dag og besøgte mig, og hans Frue, 
der var ligesaa god som han, besøgte ligeledes ofte min 
Kone i hendes Sygdom. Men nu kommer det Bedste; 
thi efter ethvert saadant Besøg kom Pigen med en eller 
anden Forfriskning, som en Flaske Viin, Havresuppe, 
Kjødsuppe, Fisk, en stegt Kylling og flere andre De
likatesser. Hertil kom, at denne ædle Mand, med en 
sjelden Venlighed, Humanitet og Velvillie, søgte at 
lette Byrderne for mig saa godt som det stod i hans 
Magt, ligesom han ogsaa med de bedste Anbefalinger 
ledsagede mine gentagne Ansøgninger om Forflyt
telse.*

Naar jeg her omtaler mine sande Venner, maa jeg 
ikke forglemme min Læge Dr. med. Salomon Hirsch, 
en gammel svagelig Jøde med et Engleansigt og det 
fortræffeligste Hjerte. Naar jeg siger et Engleansigt, da 
mener jeg ikke, at det var regelmæssig skjønt, thi det 
var gammelt og rynket; men den himmelske Fromhed 
og Hjertelighed, som laae deri, gjorde, at man strax 
maatte blive indtaget i Manden. Naar han med sit ven
lige Smiil traadte indad Døren, var det somom jeg saae 
min Fader, og naar han oplod sin Mund, kunde man 
næsten blive karsk ved at høre hans trøstende og op
muntrende Ord. Uagtet han selv var gammel og sva
gelig var han tilgængelig ved Dag og ved Nat, og stod 
ofte op af sin Seng midt om Natten, for at ile til sine 
Patienter, der ikke sjeldent gjorde blind Alarm. »Jeg er 
meget sygere end mange af mine Patienter«, sagde han, 
»men det er en Læges Pligt at opoffre sig for Andre«. 
Dette skete ingenlunde af Vindesyge; thi han fordrede 
aldrig Noget, men var fomøiet med hvad man gav 
ham, og virkelig tabte han heller Intet derved; thi 
glemte En ham, saa betænkte Ti ham desto rigeligere.

* Ved Fishers Anbefaling fik jeg desuden et Gratiale paa 50 Rd. og et ligesaa- 
stort aarligt Tillæg til min Løn.

Hørte han, at nogen Fattig var syg, gik han ukaldet til 
dem, foreskrev den Medicin, som han ofte selv betalte, 
besøgte dem flittigt og gav dem Penge til Forfrisknin
ger. Ja skønt han var en Jøde, beskæmmede han ved 
sin Vandel mangen Christen.

Med alle deres Feil fandtes der dog ogsaa noget godt 
ved Helsingøreme. Den Spidsborgerlighed og Kaste- 
stolthed, som gjeme findes i Smaakjøbstæder, saa man 
ikke der. Den ene Stand saae ikke den anden over 
Hovedet, men behandlede hinanden omtrent som Li- 
gemænd. »Goddag min Ven, hvorledes lever Du?« - 
saaledes omtrent talte man til hinanden. Damerne talte 
omtrent som andre Mennesker uden at fnise, læspe 
eller vise Tegn til Snerperi og Affectation. Helsing
øreme vare derfor dengang prægtige Mennesker at om- 
gaaes, naar man kim altid havde en fuld Pung og et 
godt Humør. Her var ogsaa rig Anledning til at more 
sig. For Vinteren havde man tre Theatre, Øresunds 
Klub og Skydebanen, hvor der blev holdt Baller og 
givet Concerter. Naar Søen var tillagt, morede man sig 
med at kjøre i Kane, løbe paa Skøjter eller spadsere 
over Sundet til Helsingborg. Hele Veien derover var da 
ganske sort af gaaende, kjørende og ridende Menne
sker, som passerede frem og tilbage. Disse gjensi
dige Besøg gik undertiden saavidt, at man paa Gaden 
i Helsingør kun saae lutter Svenskere og omvendt i 
Helsingborg kun lutter Danske. Ude paa Isen vare 
Telte, hvor der blev kogt og stegt, og hvor de hungrige 
og tørstige Sjæle kunde faae en Hjertestyrkning paa 
Reisen. Et komisk Syn var det at see de svenske Bøn
der, naar de øre af det gode danske Brændeviin, gjorde 
en Krydstour igjennem Byen med en Perlesnor af 
Kommenskringler om Halsen. Disse gjensidige Besøg 
skete ingenlunde af Venskab for hinanden; thi Svenske 
og Danske enedes dengang omtrent som Hunde og 
Katte, og udskjældte hinanden for Ræve, Rakkere
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o.s.v. Dette var Vinterforlystelseme. Om Sommeren 
morede man sig med at spadsere i den smukke Omegn, 
især langsmed Kysten til Snekkersteen eller i Marien
lyst Have; ved at høre paa Vagtparaden, naar den trak 
op med Trommer og Piber og alskensk Kling-klang, 
der var nærved at sprænge Ørehindeme; ved at gjøre 
Udflugter til Snekkersteen, Hammermøllen eller Fre

densborg. I de tre Pindsedage var der alle mulige Slags 
Dyrehavsløier paa Hammermøllen med Kunstberi
dere, Linedansere, Marionettheater, samt Telte, hvor 
der blev opvartet med Spise- og Drikkevarer. Der var 
ogsaa en Nar, som allevegne blandede sig i Selskabet, 
og med sin Brix purrede Folk til at spye i Bøssen, 
og med Bagen viste dem hvad Klokken var. Sancthans- 
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aften var der Lystighed paa Vagtskibet, hvortil Alle 
havde fri Adgang, dog kun som Tilskuere. Mandska
bet blev da beværtet med Risengrød og Steg, og Drik
kevarer til at skylle efter med. Skibet var udpyntet 
med Flag og Grønt og Mandskabet i alskens komiske 
Kostumer. Den første Figur, man mødte, naar man 
kom til Skibet, var en Jøde, der ved allehaande Gri
macer og komiske Spring fra den ene Baad til den 
anden søgte at prakke Folk sine Bændler, Knappe
naale og Skraatobak paa, alt imod Kontant langt over 
Prisen. Gik man op ad Falderebstrappen stod en Tje
ner med Gallon paa Hatten og hjalp Folk ind i Skibet, 
han maatte naturligviis have Drikkepenge. Var man 
kommen op paa Dækket, saa kom et velklædt pænt 
ungt Menneske med en tynd Lapsestok og Briller paa 
Næsen og indledte en meget dybsindig og lærd Sam
tale, hvilken han endte med: »vil Du gjøre mig den 
Fomøielse, at drikke en Snaps med mig?« Derpaa gik 
begge hen til Værten, Hr. Immerdurstig; denne, der var 
pyntet med hvidt Forklæde og Nathue, skjænkede paa 
det unge Menneskes Opfordring to Snapse, de klin
kede og drak, og i samme Øjeblik var Lapsen forsvun
den. »Hvor blev han af?« sagde Værten, »ja jeg holder 
mig til Dem; to Snapse er 1 Mark. Havde man ingen 
Smaapenge, saa gav han aldrig Penge tilbage, men 
sagde altid: det slaaer lige til. Den første Gang, jeg var 
der, betalte jeg saaledes 1 Rd. for to Snapse. Til Slut
ning var der Musik og Dands, i hvilken ogsaa de Be
søgende kunde deeltage.

Hvad min og min Kones Fomøielser angaaer, da 
indskrænkede de sig til, om Sommeren efter endt Sko
letid eller om Søndag Eftermiddag at gjøre en Spadse- 
retour i Marienlyst Have, og om Vinteren til en Ka
netour med Svoger Grubb eller et Par Gange at gaae 
paa Komedie, hvortil vi gjeme fik Billetterne frit, el
lers var vi vist ikke komme der, da vi ved alle Leilig-

heder maatte knibe paa Skillingen. I Sommerferien 
leiede vi dog et Par Gange en Gig til Frederiksborg, og 
besøgte da ved samme Ledighed mine Forældre og 
Bedsteforældre. Da vi havde Vognmandens Børn i 
Skole, kostede en saadan Kjøretour os aldrig mere i 
Vognleie end 1 Rd 3 Mark. Til Sverrig, gjorde vi gjeme 
hver Sommer et Par Reiser, som ikke kostede os andet 
en Passene, da Overfarten ikke kostede os Noget og vi 
hjemmefra havde forsynet os med Levemaade. I 
Skaane var Alt dengang meget billigt, og det var derfor 
ikke forbundet med store Udgifter, om vi vilde op
holde os der i flere Dage, hvilket vi undertiden ogsaa 
gjorde, da Logiet altid var frit hos min Kones Onkel 
Hattemager Grubb, eller naar vi kom længere op i 
Landet hos Bønderne, der aldrig tog Betaling for at 
huse Fremmede. Hos bemeldte skikkelige Onkel 
kunde vi, naar vi havde ønsket det, levet frit; thi han 
skjendte altid, naar han saa vi havde Mad med, og 
tvang os ofte til at spise hos sig. Vi reiste dog ikke alene 
for vor Fomøielse, men benyttede Ledigheden til at 
kjøbe Dynevaar, Lærred og Bomuldstøi af Bønderko- 
neme, der alle drive en stor Industri med Forfærdigel- 
sen af disse Artikler, som baade ere gode og billige. 
Skaaningeme, (de øvrige Svenske kjender jeg ikke) er 
meget gjæstfrie, høflige, flittige og reenlige Menne
sker. Selv i den den simpleste Bondehytte finder man 
en Reenlighed, som er sjelden hos de sjællandske Bøn
der. Leergulvet er meget reent feiet og bestrøet med 
hvid Strandsand og smaahakket Eneriis. Borde, 
Bænke og Sibøtter ere skinnende hvide, og om Som
meren i den hede Tid ér det en sand Vellyst at spise 
Filabunga af en saadan Bøtte. Sengene ere reenlige 
med skinnende hvide Lagen og gode Dyner. Kommer 
man ind, bede de stedse den Kommende at sidde ned; 
Huusmoderen er gjeme beskjæftiget med Rokken eller 
Væven, og er Manden ikke ude, har han altid noget

94



Terrassen ved Marienlyst. Helsingør Bymuseum.

Skjære- eller Snittearbeide for. Værten spørger gjeme 
»Vil Herren drikke en Sup?« og Konen forlader Rok
ken for at hente Smørgås til Brændevinen. Den sven
ske Bonde havde dengang en slem Feil, om han har 
den endnu ved jeg ikke, det er hans Lyst til at »suppe«.

Det var et tragi-comisk Syn at see Bønderne i lange 
Rækker komme fra Marked i deres smaa Pindevogne 
der bleve trukne, snart af to magre Smaaheste, snart af 
to Køer og snart af een Hest og een Ko. Kudsken laae 
da gjeme med en ordentlig Blyhat nede paa Vognbun
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den i noget Halm og skreg, larmede, bandede og 
skjændtes, saa man kunde høre dem i en halv Miils 
Afstand. De helsingborgske Gadedrenge fulgte dem 
gjeme med ligesaamegen Larm et godt Stykke paa 
Veien.
Helsingborg Omegn er meget smuk. Langsopad Bak
kerne bagved Byen ere de yndigste Haveanlæg og fra 
»Käman« har man den herligste Udsigt til den lige- 
overfor liggende smukke sjællandske Kyst, Ja fra det 
Øverste af Käman kan man endog see Kjøbenhavn. 
Strax udenfor Byen er den smukke Sundhedsbrønd 
»Hälsan«, og lidt oppe i Landet Frederiksdal og mod 
Nord nær Kysten Polsjø og Kullagunnarstorp, alle tre 
Herregaarde med store smukke Haver og yndige Om
givelser. Mod Syd er den berømte »Ramlösa Suur- 
brönd«, hvis Vand, der er iiskoldt og har en blækagtig 
Smag, ved Haner tappes ud af en steil jernholdig Klip
pevæg. Egnen om Ramlösa er meget skjøn, og Be
boerne ere velhavende ved den Fortjeneste de have af 
de mange fornemme Logerende, som næsten hele 
Sommeren igjennem ligge her for at restituere den 
svækkede eller nedbrudte Sundhed, eller ogsaa blot for 
at more sig, og Morskab mangler der ikke. Her gives 
Concerter og Baller; her er et Spillelocale, hvor man 
kan faae tømt sin Lomme, og et Restaurationslocale, 
hvor man kan faae fyldt Bugen med allehaande lækkre 
Spise- og Drikkevarer; om Sundheden derved gaaer 
fløiten, saa har man jo Livets Kilde og dens Præster i 
Skikkelse af tree Læger i Nærheden. Ogsaa for Patien
ternes aandelige Vel er der sørget, idet der til visse 
Tider, jeg erindrer ikke hvor ofte, holdes Bøn og 
Gudstjeneste i Brøndsalen.

Da min Kone og jeg en Dag befandt os ved Suur- 
brønden, kom jeg tilfældigviis i Samtale med den 
Mand, som anførte Sangen, naar her var Gudstjeneste. 
Det var en Klokkare, det vil sige Degn, fra Kirkebyen 

Wälluff, der var Annex til Helsingborg, og ligger om
trent een Miil syd for denne. Klokkaren, hvis Navn 
var Lundby, var en meget høflig og vakker Mand; han 
viste os alle Egnens Mærkværdigheder og fornemmelig 
den smukke danske Kyst, som vi kunde se fra en tem
melig høi Bakke, og da han hørte, at jeg var en Collega 
indbød han mig til at besøge sig i sit Hjem, hvilket jeg 
lovede ham næste Gang jeg kom derover. Jeg holdt 
Ord; thi næste Aar i Sommerferien reiste vi, min Kone 
og jeg til Helsingborg, hvor vi hos Gæstgiveren, hvor 
vi tog ind, spurgte om Befordring til Wälluff. Han 
svarede at naar »Drängen kom hem« med Hestene, 
maatte han gjerne kjøre »Herren og Fruen« dertil, og 
da jeg spurgte om Betalingen, sagde han, at han ikke 
kunde have mindre end 1 Rdl. Rigsgjæld d.e. 3 Mark 
dansk. Just som vi talte kom »Drängen hem«, men 
aldrig før havde jeg seet en saadan Kæmpedreng; han 
var saa stor som den største Gardist med vældige røde 
Bakkenbarter, og nu fik jeg at vide, at man derovre 
kalder en voxen Karl for en Dreng. Vi vare snart fær
dige, og begav os altsaa paa Reisen i det lette svenske 
Kjøretøi, der var forspændt med et Par udmærkede 
smaa Heste, og det varede næppe en Time, inden vi 
havde naaet Wälluff. Klokkeren og hans Kone modtog 
os med megen Gjæstfrihed, og uagtet det var vor Be
stemmelse at tage tilbage med Vognen, nødte de os til 
at opholde os til næste Dag. Jeg spurgte Klokkem 
hvad jeg kunde give Kudsken i Drikkepenge og han 
svarede »Fyra Skilling er honet«. Jeg gav ham altsaa 4 
Skilling, hvorfor han var meget taknemmelig og ytt- 
rede: »Nej Kors, Hurra! det er for mycket«.

Strax efter vor Ankomst kom vi til at see en svensk 
Ligbegængelse; Graven var gravet og Præsten og Klok
keren parate til med Klokkeklang, Sang og Tale at 
berede den Døde Veien til Himmerige. Nu kom en 
lang Række Bønder, alle i hvide Kofter, dinglende 
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med en guul Ligkiste paa en uhyre Ligbaare paa Skul
drene; at de ikke tabte Kisten og spildte Liget, som 
Jøden sagde, var et Under, thi de havde sandelig Van
skelighed nok med at bære Blyhatten og den store 
bredskyggede Filthat. Bag efter Mændene kom »Quin- 
name«, alle sortklædte med hvide Tørklæder paa Ho
vedet. Ceremonien var omtrent den samme som hos 
os, og da denne var endt, blev Mændene tilbage paa 
Kirkegaarden for at kaste Graven til og tømme de med
bragte Brændevinsflasker, medens Fruentimmerne 
gik i Kirke. Der er noget hjemligt for en Dansk ved 
Kirkerne i Skaane; det er ganske den samme Byg- 
ningsmaade med det takkede Taam ved den vesdige 
Ende og Indgang igjennem Vaabenhuset, der er en 
Udbygning ved den sydlige Side. Indvendig møder 
Øjet, ligesom fordum i vore Landsbykirker, Christian 
den Fjerdes Navnetræk og en Mængde danske Inskrip
tioner, især Fadervor og Indstiftelsesordene paa Alter
tavlen. Jeg hørte der en meget god svensk Prædiken af 
Provsten fra Helsingborg, men Messen og Sangen var 
næsten ikke til at udholde, idet alle Bønderne hver 
med sin Stemme af alle Livsens Kræfter brølede med. 
De svenske Præster paraderer ikke, som de danske i et 
langt Skjørt med et Hjul om Halsen; men have blot en 
sort Kappe om sig og en simpel Bladkrave paa Brystet.

Efterat vi havde spiist til Middag inviterede Klok
keren os til en Kjøretour med sig og sin Kone, for at 
vi, som han sagde, kunde gjøre os bekjendt med Eg
nen. Vi kjørte igjennem en smuk Egn med rige Sæd
marker og smaa Skovpartier, og kom efter en Times 
Kjørsel til en Landsby ved Navn Krop. Her havde 
Klokkeren en Fætter, som var Provst og Sognepræst 
der paa Stedet, hvilken han havde noget at tale med, 
medens vi Andre bleve siddende paa Vognen. Vi sty
rede altsaa rask ind i Gaarden; men Klokkeren fik ikke 
engang Tid til at stige af Vognen, før Provsten, Fruen

og to voxne Sønner, der begge vare Studenter, stode 
ved Siden af os. Klokkeren præsenterede os som rei
sende Danske, der vare i Besøg hos ham, og efter gjen
sidige Komplimenter bleve vi indbudne til at komme 
indenfor og drikke en Kop Kaffe, medens Hestene 
bleve fodrede. Disse bleve derpaa førte ind i Stalden og 
vi ind i Stuen, hvor Kaffebordet stod dækket med en 
fiin sneehvid Dug, fine Kager, hvidt Sukker, »tjuk 
Grätta« og en Flaske gammel Rom for Fatters egen 
Mund. Begge de Gamle saae velnærede ud og vare 
Venligheden og Munterheden selv; Provsten indlod sig 
strax i Samtale med mig og Klokkeren, medens Fruen 
underholdt vore Koner; Sønnerne hørte til, og en 
voxen Datter, en meget smuk Pige, gjorde Opvartning 
ved Bordet. Provsten vilde med Vold og Magt hælde 
Rom i min Kaffe; thi han sagde, at »Grätta« var noget 
Pjat, som intet Mandfolk kunde være bekendt at nyde. 
Vi vilde nu kjøre videre, men Sønnerne kom med en 
stoppet Pibe til hver af os, og Provsten vilde først vise 
os sine Kreaturer og sine Marker. Klokkeren og jeg 
traskede altsaa med ham først i Stalden og derpaa i 
Marken, og her var virkelig ogsaa Noget, som var værd 
at see: Kreaturerne, Heste, Køer, Faar og Sviin vare 
alle lige saa fede som Hans Høiærværdighed selv, og 
Agrene bugnede under Vægten af den frodigste Sæd. 
Han talte uafladeligt om Landvæsenet, og fortalte os 
om alle de Forbedringer, han havde gjort, viste os 
hvorledes han havde inddeelt sine Jorder, som han nu 
drev efter en fast Plan med Staldfodring og Vexeldrift. 
Saaledes drev vi omkring det meste af Eftermiddagen, 
og da vi kom hjem overtalte Fruen os til at blive og 
spise til Aften, da vi som hun sagde, kunde trænge til 
Vederqvægelse ovenpaa den lange Vandring. Medens 
Aftensbordet blev dækket spadserede vi omkring i den 
store smukke Have, som Provsten fortalte, at han selv 
havde anlagt og med egen Haand podet alle Frugt* 
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træerne. Vi bleve nu kaldte tilbords, og en saadan Op
dækning har jeg næppe seet Mage til, skjøndt det var 
lutter kolde Retter; man saae her en Skinke omtrent 
paa 1 Lspd., en vældig Lammesteg, et stort Fad fuldt 
af Frikadeller, en Snees stegte Kyllinger, Lax, Ansio- 
ser, fed Ost og Græssmør, herligt Rug- og Hvedebrød 
og en Mængde forskjellige Sorter flint Bagværk. Drik
kevarerne bestod i Madeira og Portviin, godt dansk 
Kombrændeviin, som her kaldes Aqvavit, gammel 
Rom og udmærket hjemmebrygget 01. Thee som 
Provsten ikke kunde lide, havde Damerne drukket, 
medens vi vare borte. Vi satte os altsaa tilbords og lod 
Maden smage os vel, og heri foregik Provsten os med 
Exemplet; thi vel har jeg seet mange Mennesker med 
god Appetit, men neppe Nogen, der kunde maale sig 
med han, og dertil drak han diverse Snapse og en heel 
Flaske Madeira. Dertil talte han uafladeligt, opfor
drede os til at tage for os af Retterne, drak os til og 
fortalte den ene Historie efter den anden. Efter Bordet 
gik vi Mandfolk ud i Haven for at ryge en Pibe Tobak. 
Nu vilde vi (have) været afsted, men da vi kom ind, 
stod en rygende Bolle Punsch, der omtrent indeholdt 
et Par Spande, paa Bordet, og den kunde vi jo dog ikke 
forlade. Vi satte os nu alle til at spille Casino af og til 
lettende paa Bollen indtil vi bleve saa muntre og be
geistrede, at vi Herrer drak Broders Skaal, hvortil hans 
Høiærværdighed selv opmuntrede os, og sagde Du til 
hverandre. Saaledes holdt vi ved indtil Bollen var tom 
og Klokken var bleven 2. Vi vilde nu kjøre hjem, men 
Fruen havde redt Senge til os, og vi maatte derfor blive 
der Natten over. Vi sov til høit op ad Dagen, og Fruen 
bragte os selv Kaffe paa Sengen. Da vi endelig kom 
ned, stod Frokostbordet dækket og efter en god Fro
kost, hvoraf den ypperlige Sildesalat smagte os bedst, 
toge vi endelig Afsked med denne venlige og gjæstfrie 
Familie. De ønskede os alle en lykkelig Reise, ôg paa 

min Indbydelse lovede Provsten ret snart at besøge os 
i Danmark; i mit Hjerte ønskede jeg dog helst, at han 
vilde blive borte, da jeg ikke havde Evne til at beværte 
ham med en Tiendedel af det, hvormed han havde 
beværtet mig. Ere alle svenske Præster af hans Kali
ber, saa maa man sande Bellmanns Ord naar han siger:

»När en Präst får Pastorat
piar han gerne börja dricka.«

Vi kjørte nu tilbage til Wälluff og efterat vi havde spiist 
til Middag kjørte min Ven Klokkeren os til Helsing
borg, hvor vi tog en hjertelig Afsked med hinanden. 
Han lovede at besøge os tilligemed sin Fætter Prov
sten; men jeg har senere hverken hørt eller seet nogen 
af de Herrer Fættere, og nu ere de rimeligviis, da de 
begge vare aldrende Mænd, døde og borte; men et 
venligt Minde, som aldrig glemmes, have de efterladt 
i min Sjæl. Da der ingen danske Baade var i Helsing
borg, maatte vi tage over med en svensk Færgemand, 
som førte Posten over; men inden vi kom ombord 
havde der reist sig en temmelig hæftig Storm, og stik 
Modvind havde vi. Vi maatte derfor krydse os frem i 
fire samfulde Timer, og Baaden stod snart paa Toppen 
af en Bølge, snart sank den heelt ned i Dybet; nogle 
svenske Sælgekoner, som vare med ombord, sad og 
jamrede, bad og græd hele Veien. Endelig naaede vi 
Helsingør saa vaade som druknede Muus. Vi skyndte 
os hjem, for at faae tørt paa, og fandt Alt i bedste 
Velgaaende, og saaledes endte denne Udenlandsreise, 
den længste og mærkeligste, jeg nogensinde har gjort.

Uagtet Fætrene Lundby aldrig indfriede deres 
Løfte, fik vi dog Sommeren efter et andet svensk Be
søg, idet hans Høiærværdighed Biskop Dr. Mûnter, 
ledsaget af Biskop Faxe fra Lund, Provst Melander fra 
Helsingborg og Præsten fra Hveen, kom paa Visitats i 
Helsingør. Biskop Münter havde i sin Optræden meget 
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tilfælles med Frederik den Sjette. Efter det første Ind
tryk maatte man antage ham for frastødende og hov
modig, men lærte man ham nøiere at kjende maatte 
man uvilkaarlig fatte Høiagtelse for hans ærlige Lige
fremhed, hans hæderlige og retskafne Karakteer, hans 
store Lærdom og frem for Ålt, skjøndt han var født 
Tydsker, hans rene danske Sindelag. Aftenen før Vi- 
sitatsen tog han ind til Slotspræst Fischer, hvor han 
overnattede. Om Morgenen gik vi samtlige Lærere ef
ter Præstens Opfordring hen for at hilse paa Biskop
pen, som endnu ikke var kommen ned. Endelig traadte 
han ind og Præsten forestillede os da for ham med de 
Ord: »Det er Skolelærerne, som ønske at hilse paa 
Deres Høiærværdighed!« »Naa!« svarede han, og gik 
hen og satte sig ved det dækkede Frokostbord. Fruen 
spurgte hvad han ønskede først. »Det«, sagde han idet 
han pegede med Fingrene, og gav sig derpaa til at 
spise. Vi blev noget flaue over Udfaldet af vor Au- 
dients og tænkte med Ængstelse paa Visitatsen. Denne 
kom; de tre svenske Geistlige bleve placerede paa Læ
nestole, som vare hensatte i Koret, og til vor Forbau
selse forestillede nu Dr. Münter paa godt Svensk de 
danske og svenske Geistlige for hinanden. Efter at en 
Psalme var afsjungen holdt han en herlig Tale om Ver
denslyset og det Aandelige Lys ved Jesum Christum. 
Nu blev Ungdommen stillet paa Kirkegulvet, og han 
begyndte at katekisere, hvori han efter nogen Tids 
Forløb blev afløst af Provst Trojel ved St. Olai Kirke. 
Denne fortsatte i længere Tid Katekisationen, men Bi
skoppen var borte, og ingen vidste hvor han var, da det 
dog var ham, som skulde bedømme Ungdommens Re
ligionskundskaber. Jeg blev derfor sendt ud for at see 
hvor han var bleven af, og jeg saae ham i dybsindige 
Betragtninger gaae omkring paa Kirkegaarden og stu
dere de gamle Inskriptioner paa Gravmonumenterne, 
glemmende baade Kirken og Overhøringen. Da han

endelig kom ind, sagde han, som om han havde hørt 
Alt: »Det er nok, det er meget godt«. Derpaa holdt han 
en kort Tale, hvori han roste Præsternes og Lærernes 
Flid, hvorom Ungdommen ved Prøven, som han 
neppe havde hørt paa, gav saa herlige Vidnesbyrd. Til 
Slutning blev der sjunget en Psalme og Kirkevisitatio
nen var forbi. Dagen efter skulde han overhøre Bør
nene i Skolens nederste Klasser, hvorved han gik me
get kort og overfladisk tilværks, idet han kun exami- 
nerede nogle Enkelte i enhver Afdeling. Mig anmo
dede han om at give Børnene nogle Spørgsmaal i Bi
belhistorien, og jeg, som kjendte hans Smag for Old
sager, valgte Historien om Israelitemes Trældom i 
Ægypten, ved hvilken Leilighed jeg udbredte mig 
temmelig vidtløftigt om de gamle Ægypteres Kultur og 
deres stolte Bygninger, Pyramider, Obelisker o.s.v. 
Han hørte til med Opmærksomhed, og da jeg var fær
dig, klappede han mig paa Skulderen og sagde: »For
træffeligt! jeg seer med Fomøielse, at De underviser 
Børnene grundigt«. Derpaa satte han sig paa en Stol, 
og pegede paa en af mine Smaapiger, til hvem han 
sagde: »Kom her og læs et lille Stykke for mig«. Him 
kom; Biskoppen lagde selv Bogen paa sit Knæ, og viste 
hende hvad hun skulde læse. Da hun havde læst nogle 
Linier, kaldte han paa en Anden, og saaledes hørte han 
Fire. »Det var meget godt« sagde han med sin grove 
Stemme, idet han klappede enhver af dem paa Kinden. 
Da han var færdig med Visitationen, spurgte han os 
Lærere hvilken Karakter, vi havde fra Seminariet og 
derefter bedømte han Skolerne.24) Et Par Dage efter, 
da Skoleundervisningen atter var begyndt, kom den 
svenske Biskop med sine to Præster uventet ind i Sko
len, gik omkring fra Afdeling til Afdeling, hørte paa 
Undervisningen og samtalede med Lærerne om det 
danske Skolevæsen, som Biskoppen ansaae, for at være 
fortrinligt, og ønskede at faae noget Lignende indført 
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i Sverrig. Erfaringen har desværre viist at Hans Høiær- 
værdighed storligen har feilet i sin Bedømmelse.

Ogsaa et fyrsteligt Besøg fra Nabolandet havde vi 
kort derefter. Det var Sverrigs daværende Kronprinds, 
den senere Kong Oscar, da han reiste til Bayern, for at 
stifte Bekendtskab med Prinds Eugens Datter, den 
smukke og elskværdige Josefine, der ogsaa blev hans 
Gemalinde og Sverrigs Dronning. Kong Frederik den 
Sjette viste ham megen Opmærksomhed. De kongelige 
Baade med deres brogede Sluproere vare beordrede til 
at overføre Kronprindsen og hans Følge til Helsingør, 
hvor de kongelige Eqvipager skulde modtage dem og 
bringe dem til Kjøbenhavn. Dagen kom med en usæd
vanlig Larm og Travlhed paa begge Sider af Sundet. 
Der blev flaget paa alle Skibene baade paa denne og 
hin Side, Kanonerne lød fra Helsingborg, Kronborg 
og Vagtskibet, og Tusinder af Mennesker havde samlet 
sig paa Skibsbroerne. Alle Byens Embedsmænd vare 
samlede yderst paa Broen og Kronens Regiment, som 
da garnisonerede i Byen, var opstillet paa begge Sider 
af Gaden heelt op igjennem Brostræde, hvilket rigtig 
nok var temmelig nødvendigt, for at holde det helsing- 
ørske Publikum, hvortil ogsaa jeg hørte, nogenlunde i 
Orden. Endelig nærmede Fartøieme sig, og under 
uendelige Hurraraab steeg Prindsen iland. Han fore
trak at gaae igjennem Gaderne til den svenske Konsu
latsbygning paa Steengaden, og jeg havde derfor ret 
Ledighed til at betragte ham. Han var høi og slank, 
havde et langagtigt Ansigt med en Ørnenæse, og saae 
meget godmodig og venlig ud, men han var meget bleg 
og syntes at lide af en indvortes Sygdom, man fortalte, 
at det var en Følge af Gift, som han i sin Barndom 
skulde have faaet. Han gik meget langsomt igjennem 
Gaderne og hilsede med Venlighed op til Vinduerne, 
hvor en Mængde nysgjærige Damer vare placerede. I 
det svenske Consulatshotel indtog han nogle Forfrisk

ninger, og kjørte derpaa til Kjøbenhavn, hvor han ved 
Hoffet blev modtaget med mange Æresbeviisninger. 
Dronningen skal, efter Rygtet, have været meget ind
taget i ham, og ytret, at han var den ridderligste Herre, 
him nogensinde havde kjendt. Hun skal endog have 
arbeidet paa at faae knyttet en Mariage imellem ham og 
hendes ældste Datter Prindsesse Caroline, men Oscar 
lod som han ikke forstod det; han reiste til Bayern og 
forlovede sig med Josephine, som næste Aar under Fol
kets Jubel holdt sit Indtog i Sverrig som Kronprind- 
sens Gemalinde. Store Høitideligheder i Anledning af 
Indtoget skulde have fundet Sted i hele Sverrig. Hel
singborg var, uagtet hun ikke kom derigjennem, glim
rende illumineret, især gjorde de mange Fakler og 
Blus, som brændte paa Kjämen og Bakkerne bagved 
Byen, samt paa Skibsbroen og langsmed Kysten en 
fortryllende Virkning paa de gabelystne Helsingørere, 
idet Illuminationen ligesom skinnede ind i deres egen 
By. Svenskerne havde ogsaa Aarsag til at glæde sig; i 
Modsætning mod at de Dronninger, vi have faaet fra 
Tyskland, foragtede det danske Sprog, og vedbleve at 
tale Tydsk deres hele Levetid, skal Josephine ved sin 
Ankomst til Sverrig have talt godt Svensk, i hvilket 
Sprog hun overalt nu og fremdeles tiltalte Folket.

Kong Frederik den Sjette gjæstede et Par Gange i min 
Tid Helsingør, og da var alle paa Benene for at see den 
elskede Konge, naar han i stærkt Trav kom kjørende 
med sine sex hvide Heste og et Slæng af galonnerede 
Herrer i andre Vogne, som fulgte den første. Igjennem 
Byen kjørte han langsomt hilsende til begge Sider, til 
Marienlyst, som dengang beboedes af Kammerherre 
Krogh, hvem, som man sagde, boede der frit for at 
modtage og beværte den kongelige Familie, hvilket 
nok er troligt, da han desuden havde fri Afbenyttelse 
af de store Marker og Haver, som dengang hørte til 
Slottet. Ved et af disse Besøg var Kongen ledsaget af
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Skolestuen i Karmelitterklostret i Helsingør. Maleri 1873, ukendt kunstner.

begge sine Døttre og hans Søster, den gamle Hertu
ginde Lovise af Augustenborg, Moderen til de to 
Skurke, der reiste det slesvigholstenske Oprør. Her
tuginden og begge Prindsesseme sad i een Vogn, der 
holdt paa en Bakke i Slottets Mark tæt op til Skoven. 
Prindsesse Caroline lignede Kongen mest, hendes Haar

var omtrent ligesaa hvidt, og hun havde sin Faders 
alvorlige trohjertige Ansigt. Hertuginden og Prind- 
s(esse) Vilhelmine lignede ogsaa Kongen meget, dog 
var deres Haar ikke slet saa hvidt og det alvorlige An
sigt fattedes ganske; de sladdrede og loe uafladelig, ja 
det lod næsten til, at de saa smaat sad og gjorde Nar ad 
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Tilskuerne. Til Straf kom de ogsaa begge over til dem, 
der satte sin Ære i at holde det danske Folk for Nar, 
medens den ærlige Caroline kan ende sit Liv i sin Fa
ders Hovedstad, engang, som han, begrædt af det 
Folk, med hvem de begge trofast have deelt Ondt og 
Godt. Her et Par Smaatræk af Frederik den Sjettes 
Karakteer, til hvilke jeg selv har været Vidne.

Medens Damerne vare bievne siddende paa Vognen, 
stod Kongen af for at overvære en Fiskefangst i en 
nærliggende lille Dam. Man trak nogle smaa Karudser 
op, som man viste Kongen, men denne rystede mis
billigende paa Hovedet, idet han i en vred Tone ud
brød: »Slæng dem ud! Slæng dem! man maa ikke for 
Spøg pine Dyrene«.

Et andet Træk, som iøvrigt ikke ligner den ellers 
humane og folkelige Konge, saae jeg engang ved en 
Jagt. Denne var endt og Kongen, som var i grøn Jagt
uniform kom tilligemed de andre Herrer, bærende 
Geværet paa Nakken, hen til et Hegnshuus, hvor hans 
Hest stod. Her stod desuden en lille Afdeling Soldater; 
en af disse lagde sig paa alle fire ned ved Siden af 
Hesten medens Kongen traadte op paa Ryggen af ham, 
for at komme op paa Hesten. Denne Maade at stige til 
Hest paa synes at være noget despotisk, ligesom det 
ogsaa vidner om en Slavenatur saaledes at lade sig 
bruge til Fodskammel. Men, som sagt, det ligner ikke 
Frederik den Sjettes Karakteer, og jeg antager, at ved
kommende Soldat i sin Dumhed har gjort sig selv til 
Fodskammel, muligen i Haab om en Belønning, og at 
Kongen har tænkt: »vil Du være Hund, saa fortjener 
Du ogsaa at behandles som en Hund«.

Dette Træk ligner ikke et andet, som fortælles om 
ham. En fattig Bondekone ansøgte og fik Audients. Da 
hun kom ind til Kongen, kastede him sig paa Knæ og 
kunde ikke fremføre et Ord. Kongen saa forbauset paa 
hende og sagde: »Er hun gal veed hun ikke at man ikke 

skal falde paa Knæ for Andre end Gud«. Kongen reiste 
hende op og bevilgede hendes Ansøgning, efter at hun 
stammende havde fremført sin Begjæring.

Ogsaa Prinds Christian, den senere Kong Christian 
den Ottende besøgte et Par Gange Helsingør tilligemed 
sin Gemalinde og Søn. Et smukkere Par end Christian 
den Ottende og Karoline Amalie har jeg aldrig seet. 
Disse ranke kraftige Figurer med blomstrende og im
ponerende Ansigter, hvori enhver Mine udtrykte Ven
lighed og Hjertensgodhed, forenede med Aand og 
Majestæt, maatte indtage Enhver for dem. Sønnen, der 
senere blev Konge under Navn af Frederik den Sy
vende, saae jeg første Gang uden for Slottet Marienlyst, 
hvor han meget gemytlig stod og passiarede med Mu
sikpersonalet, som nyligt havde opført Taffelmusik og 
prøvede deres Instrumenter, og loe hjerteligt naar han 
kunde frem(brin)ge en rigtig falsk Tone deri. Han var 
dengang et ungt Menneske paa omtrent 18 Aar, høi og 
meget slank, ja saa tynd, at man, som man sagde ma
geligt kunde slaae ham midt over med en Ridepidsk, 
og denne Figur beholdt han endnu flere Aar derefter. 
- Prinds Christian holdt meget af at besee alle offent
lige Anstalter og deriblandt var naturligvis ogsaa Bor
gerskolen, hvor han kom ind med et Slæng af galone
rede Herrer, talte med Lærerne og hørte Børnene i Et 
og Andet, og klappede dem undertiden venligt paa 
Kinden. Mig spurgte han iblandt andet, om jeg var gift 
og havde Børn og hvormeget jeg havde i Løn. Maaske 
mit dengang lidende Udseende har bragt ham til at 
gjøre mig disse Spørgsmaal; thi ved Bortgangen sagde 
han »Farvel! jeg ønsker at De snart maa blive befordret 
til et bedre Embede«. Men med Befordringen havde 
det desværre endnu lange Udsigter. Om Eftermidda
gen sad min Kone og jeg paa en Bænk i Marienlyst 
Have, da Prindsen og Prindsessen ganske alene kom 
gaaende med hinanden under Armen. Vi reiste os og
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hilste; de hilste igjen og Prindsen sagde: »Bliv sid
dende! Gener Dem ikke!« Han var dengang heel aparte 
klædt med gule Nankins Beenklæder, hvid Piquets 
Vest, sit Regiments Uniform, rød Kjole med grønne 
Rabatter og en blaa Kaskjet paa Hovedet. Paa Unifor
men saaes ikke mindste Tegn til Baand eller Stjerne.

Prinds Frederik Carl Christians Formæling med 
Prindsesse Vilhelmine var en sand Glædes fæst for det 
danske Folk. I Helsingør blev den feiret med Kanon
salver fra Kronborg og Vagtskibet, Flagning fra alle 
Skibene i Havnen og paa Reden, Militairparade med 
fuld Musik og om Aftenen en brillant Illumination, 
hvor flere smukke billedlige Transparenter brændte 
med Brudeparrets Navne. Udenfor Raadstuen 
brændte Blaalys og den øverste Deel af St. Olai Kir- 
ketaam var glimrende oplyst og et kjæmpemæssigt 
Transparent med et sammenslynget F. W. prangede 
derfra over hele Byen. Et Bal, Nationalballet kaldet, 
hvortil Entreen var 10 Rdl for Parret, blev afholdt i 
Øresunds Klub, og Alt i Byen var Jubel og Lystighed. 
Desværre fik Lystigheden snart Ende. Det gik med 
denne Forening, hvortil begge de Formæledes Fædre 
havde glædet sig saameget, ligesom med den evige 
Kalmarunion, den blev snart opløst ved en formelig 
Ægteskabsskilsmisse. Prindsen indlod sig senere i Æg
teskab med Prindsesse Mariane af Meklenborg, fra 
hvem han ogsaa lod sig skille, og tilsidst nedlod han sig 
til at ægte Modehandlerinden Lovise Rasmussen, hvem 
han senere som Konge ophøiede til Lehnsgrevinde Dan
ner. Prindsesse Vilhelmine giftede sig med Oprøreren 
Hertug Carl af Glücksborg.

Ogsaa vore Venner hinsides Østersøen Ruska Knut
ski, aflagde os venskabelige Besøg. To Gange havde vi 
den store russiske Flaade liggende paa Rheden, nemlig 
da den seilede til Navarino for at lære Tyrkerne mores, 
og da den vendte tilbage efterat have ødelagt den hele

tyrkiske Flaade. Russerne kom meget iland, og de 
Menige klædt i Seildug fra Top til Taa, gjennemstrei- 
fede Gaderne i alle Retninger, falbydende V2 Alen 
brede Lærreder og Skotøi, hvilket de forfærdigede om
bord i deres Fritid. De vare meget høflige, men man 
havde ondt ved at forstaae deres Kaudervelsk; nogle 
enkelte talte dog Tydsk og Svensk. Sølvpenge og Sed
ler vilde de ikke have, men kun de dengang gængse 
store Kobbermarker, idet de sagde: »Rusmand for
staae Marke«. Deres »Dobre« hørte man ved enhver 
Leilighed, og naar de mødte en Pige, som faldt i deres 
Smag, raabte de: »Dobbre Malninka« hvilket skal sige 
Smukke Pige. »Wodje« det er Brændeviin, elskede de 
meget. Man fortalte, at de blandede Brændeviin og 
Skedevand sammen, og drak det til en Spegesild dyp
pet i Tjære, men jeg har aldrig seet det. De russiske 
Officerer vilde gjeme ride, men saa usle Ryttere har jeg 
aldrig seet; de sad og dinglede paa Hesten som om de 
hvert Øjeblik skulde falde af, og man maa formode at 
de bedre forstod at ride paa et Brigspryd end paa en 
Hest. Præsterne, de saakaldte Paper, hvoraf de havde 
mange ombord vare nogle Originaler. De vare iførte en 
lang og vid sort Talar og en meget høi Filtehat uden 
Skygge med et langt Stykke sort Flor, hængende ned 
ad Siden, var deres Hovedbeklædning; de saae alle 
meget grisede og snavsede ud, og drak som Børsten
bindere. Jeg var engang Vidne til, at man læssede fire 
af disse værdige Geistlige, der ikke kunde staae paa 
Benene, i Baaden for at sætte dem ud til Skibene, hvor 
de da fik deres reglementerede Slag Tamp. Man for
tæller, at Russerne, naar en Præst skal straffes, først 
beder ham om Forladelse, hvorpaa de affører ham 
Kjolen, giver ham sine Prygl, ifører ham atter Kjolen 
og beder ham paany om Forladelse. Jeg var engang 
med flere andre ombord paa det russiske Admiralskib, 
der lignede en lille Stad under et ypperligt Politi.
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Dækket var skinnende hvidt og Alt paa sin Plads i 
den skjønneste Orden. Officererne var meget høflige 
og tiltalte os paa Tydsk. Admiralen tillod os at see os 
om overalt i Skibet endogsaa i hans egne Værelser, 
hvoraf han havde flere, alle udstyrede med den største 
Elegance, Officerernes Værelser vare ogsaa meget 
nette og selve de Meniges vare luftige og rummelige og 
reenlige. Her var alle mulige Beqvemmeligheder. For- 
raadshuse for Ammunition og Proviant, to store Køk
kener, Apothek, Sygestue, Heste- og Kostalde, Faare, 
Svine, Hønse- og Gaasehuse med en hel Besætning af 
Kreaturer. Farvel Ruska! Vi bliver dog aldrig rigtig 
intime Venner. Jeg frygter bestandig for Kratten, som 
du saa ubarmhjertig brager mod de arme Polakker. 
Nær havde jeg forglemt at fortælle, at jeg saae Mand
skabet skaffe. Der sad ved store Træbakker, 8 Mand 
ved hver, og spiste med plumpe Træskeer Vandgrød, 
hvilken de dyppede i Vand. Eftermad gaves ikke. Nok 
engang Farvel Ruska! med dine Vandgrødshelte.

Jeg var nu saalænge seigpinet i det byrdefulde Sko
leliv, at jeg næsten lignede et Skelet. Brystet var i høi 
Grad angrebet, og i to Aar havde jeg drukket Rugmeel- 
suppe og spist islandsk Mos. Flere Gange havde jeg 
forgjæves ansøgt om Forflyttelse, da endelig en gam
mel Skolelærer i Dauglykke døde. Jeg besluttede at 
søge hans Embede, skrev min Ansøgning og begav mig 
dermed til Provst Brøndsted i Asminderød. Efter at jeg 
havde forebragt ham mit Ærinde, sagde han, at Em
bedet allerede var givet bort til Bendixen i Grønholt. 
»Ja saa maa jeg søge Grønholt«, sagde jeg. Dertil sva
rede han, at dette Embede skulde Mortensen paa Kar
lebo Overdrev have. »Saa kan jeg vel faae Karlebo 
Overdrev?« »Nei det er lovet Skolelærer Rasmussen i 
Usserød«. Jeg blev harmelig og sagde: »Det er kun 8 
Dage siden Holm døde og baade hans og to andre Em
beder er allerede besatte. At Mortensen bliver forflyt

tet finder jeg i sin Orden, da han er en ældre Lærer, 
men at Bendixen og Rasmussen, der begge er yngre 
Lærere, skulde foretrækkes mig er ikke rigtigt, især da 
Rasmussen kun har tredie, medens jeg har første Karak
teer. Farvel Deres Høiærværdighed!«25) Jeg begav mig 
nu sporenstregs til Frederiksborg, hvor jeg gik lige op 
til Amtmanden og fortalte ham hele Historien. Amt
mand Treschow var en alvorlig, som det syntes, frastø
dende, men rettænkende Mand. Han sagde: »Det gjør 
mig ondt, at De ikke kan faae Dauglykke eller Grøn
holt, da de allerede ere besatte, men vil De have Kar
lebo Overdrev?« »Ja!« svarede jeg »jeg er fomøiet med 
Hviiketsomhelst, naar jeg blot kan komme bort fra 
Helsingør«. »Vil De da hilse Provsten fra mig, og sige 
ham at jeg har sagt, at De skal have Karlebo Overdrev 
Skole!« Jeg gik derpaa tilbage til Asminderød. Da Prov
sten saae mig, sagde han: »Hvad er De der igjen, hvad 
har De nu paa Hjertet?« Jeg svarede, at jeg havde væ
ret hos Amtmanden. »Naa! hvad svarede han da?« 
»Han sagde at jeg skulde have Karlebo Overdrevs 
Skole«. »Bring mig saa et Stykke stemplet Papir, saa 
skal Kaldsbrevet blive udstedt«. Jeg bragte ham det og 
otte Dage derefter havde jeg min Bestalling. Saaledes 
bar man sig dengang ad med at besætte Skolelærerem
beder. En Mand som nøie kjendte Provsten, havde 
rigtignok engang sagt til mig: »Giv Provsten 10 Rdl og 
Du faaer hvilket Embede Du peger paa«. Dengang 
troede jeg ikke, at en geistlig Mand i et godt Embede 
vilde tage imod Stikpenge; men naar man tager Hen
syn til de mange Bedragerier, hvorom denne Mand 
senere blev overbeviist, kan man ogsaa troe dette. Jeg 
var altsaa nu Skolelærer og Kirkesanger for Karlebo 
Overdrev Skoledistrikt, og tog snarest mulig Afsked 
med Helsingør for at begive mig til mit nye landlige 
Hjem.
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Eksamensbevis udstedt til Lovise Hansen af Christen Olsen ved hans privatskole 1830. Helsingør Bymuseum.
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7. Karlebo

Ved Byttet ikke Stort jeg vandt 
i Vilkaar eller Penge;
men det jeg atter dog gjenfandt, 
hvortil jeg mest mon trange, 
Ved Arbeid i den friske Luft 
i Vindens Vift og Blomstens Duft 
min Helbred kom tilbage.

Jeg fatted Mod, blev atter stork, 
og stred med Gud for Øie, 
og han velsignede mit Vark 
med Frugter af min Møie.
I landlig Ro, i huuslig Kreds 
jeg var med mine Kaar tilfreds, 
og Hjemmet mig et Eden.

Den 1. Mai 1832 reiste min Kone og vore fem Børn, 
ledsaget af min Kones Søster Anna Christine, med vor 
hele Habegut, pakket paa to Vogne, til Karlebo. Jeg, 
som endnu havde Noget at varetage i Helsingør forblev 
der endnu i to Dage. Aftenen før min Afreise blev jeg

inviteret til et Gilde, som mine Kolleger havde foran
staltet i den Anledning, og hvor jeg, meget imod min 
Villie, maatte tilbringe den største Deel af Natten. Ef
ter nogle Timers Søvn og en god Frokost hos min 
Svoger, Møller Grubb, begav jeg mig paa Veien til 
Karlebo, hvor jeg indtraf den 3. Mai 1832. Min Kone 
og mine Børn kom mig med hjertelig Glæde imøde og 
min Kone fortalte mig leende, at him ved Omdreinin
gen af Veien, som førte til Skolen, var kommen til at 
gjøre en ufrivillig Kompliment for sin tilkommende 
Bolig, idet Vognen, hvor hun og Børnene sad, væltede, 
hvorved hun havde forstuvet sin ene Arm og et stort 
Speil var gaaet i Vasken; dog takkede hun Gud, at 
ingen af Børnene var kommen til Skade; Armen vilde 
nok komme sig, og det skete ogsaa paafaldende hurtigt 
blot ved Badning med koldt Vand. De nærmeste Na
boer, der havde seet Uheldet, var øieblikkeligt ilede 
tilhjælp, hjulpet med at faae Vognen reist, og havde 
været meget tjenstvillige med Indflytningen i Huset, 
hvor Alt dog for de Første maatte henstaae hulter til 
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bulter, indtil min Kone fik gjort reent, da min For
mand havde efterladt Huset i et saadant Svineri, at 
de(r) maatte bruges Greb og Skovl for at faae det reent. 
Midt paa Gulvet i Dagligstuen var et Hul, som min 
Formand, der var brystsvag, havde brugt til Spytte
bakke, og i Skolen var ved Siden af Kathedret en lille 
Forhøining paa Gulvet, hvilken ved den evige Spytten 
efterhaanden havde samlet sig til en Steenhaard Masse. 
Luften var saa forpestet, at vi i lang Tid bestandig 
maatte have Vinduerne aabne. Desuden var Boligen i 
en saa brøstfældig Stand, at det regnede ned og blæste 
ind over alt. Det nødvendige Inventarium i Skolen fat
tedes for en stor Deel, og det der fandtes, var saa 
smudsigt og beskadiget, at det var ubrugeligt. Der 
hørte sandelig Mod til at tage fat paa denne Augias- 
stald, men ved Guds Bistand lykkedes det os lidt efter 
lidt at overvinde Vanskelighederne. Min Løn var me
get ringe. Foruden fri Bolig og Benyttelsen af en Lod 
af middelmaadig Beskaffenhed paa IV/2 Td. Land, 
havde jeg i aarlig Indtægt: 25 Td. Byg efter Kapitels- 
taxten, in natura 10 Td. Byg, 6 Td. Rug, 128 Lspd. 
Hø, 192 Lspd Halm og 32 Læs Klodstørv à 20 Snese, 
samt Offer og Accidenzer af Distriktets Beboere. 
Denne Løn, der nu kan regnes til over 600 Rd. aarlig, 
udgjorde dengang paa Grund af de lave Smør og Sæd
priser ikke stort mere end det Halve. Hvad jeg først 
maatte tænke paa var at faae Jorden besaaet; men ogsaa 
her kom Naboerne mig velvilligen imøde, idet de næ
sten kappedes om at tilbyde mig deres Hjælp med Plov 
og Harve. En Mand kom endog og tilbød at laane mig 
Saasæd indtil jeg fik indhøstet, hvilket Tilbud jeg tak- 
nemmeligen modtog, da jeg var blottet for Penge. En 
anden tilbød at laane mig Penge til en Ko, en havde 
min Fader foræret mig, og nu var jeg allerede i Skud
det, da jeg havde besaaet Jorden og havde to Køer paa 
min Stald; et Par duelige Grise kjøbte jeg for 3 Rd.

Haven, der var bevoxet med Græs og Ukrud, skaffede 
mig det meste Arbeide. Tillykke havde jeg nu Fire- 
ugers Pløieferie, og denne benyttede jeg til ogsaa at faa 
dette Arbeide udført.

Jeg stod hver Morgen op Kl. 3, arbeidede med Flid, 
hele Dagen, og fik omsider min lille Have i den skjøn
neste Orden.

Man havde berettet mig, at Karlebo Overdrev var en 
sand Røverrede, hvis Beboere vare hengivne til alle 
Laster, men denne Bagvaskelse, er det min Pligt at 
gjendrive. Paa enkelte Undtagelser nær, vare de tvert- 
imod høflige, tjenstvillige, flittige og ærlige Menne
sker, med hvem jeg i de 30 Aar, jeg færdedes imellem 
dem, stod paa en meget god Fod, og saavel mellem 
disse, som de øvrige af Sognets Beboere, med hvilke 
jeg kom i Berørelse, erhvervede jeg mig mange oprig
tige og hengivne Venner.

Den med hvem jeg strax kom paa Kant, var min 
Præst* en gammel, sløv, ligegyldig og forarmet Mand. 
Efter den lange Ferie skulde da Undervisningen be
gynde. Men kun et Par af Børnene mødte; om der var 
faa eller mange vidste jeg ikke, da der ingen Protokol
ler fandtes i Skolen. Tabellerne vare smudsede og itu
revne, Tavlerne sønderslagne og Læsebøger og Land
kort fattedes ganske. Jeg besværede mig derover for 
Præsten, som sagde, at Børnenes Forældre vare fattige 
Folk, der ikke havde Raad til at holde Børnene i Skole 
om Sommeren, da de i denne Tid maatte hjælpe til at 
fortjene Noget til Familiens Ophold. Hvad Inventariet 
angik, da havde Sognet ikke Evne til at anskaffe nyt; 
desuden havde min Formand, der var en dygtig Mand, 
hjulpet sig med det, altsaa kunde jeg ogsaa. »Ja en 
dygtig Hexemester maa han sandelig være«, svarede 
jeg, »naar han uden Inventarium kan undervise Børn,

* Wewer
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»Kaan over Carieboe Pastorat» udfart af topografen Nicolai Severin Stem. Ca. 1830.

som slet ikke komme i Skole«. Han taug og jeg gik. 
For at faae et Begreb om Børneantallet, gik jeg fra 
Huus til Huus i hele Distriktet og opskrev alle skole
pligtige Børn. Derpaa indrettede jeg mig en Protokol, 
hvori jeg indførte deres Navne og bemærkede hver 
Dag, de forsømte. Ved hver Maaneds Udgang indgav 
jeg derpaa en Forsømmelsesliste til Præsten, som 
sagde, at det behøvedes ikke, da her ikke blev mulk- 
teret. Desuagtet vedblev jeg at indsende mine Lister, 
hvorover Præsten tilsidst blev saa vred, at han stam
pede i Gulvet. I Juni Maaned kom hans Højærværdig

hed Hr. Provst Brøndsted paa Visitats i min Skole. Af 
denne min personlige Fjende ventede jeg mig intet 
Godt og jeg havde derfor forberedt mig paa Svar. Efter 
at have indtaget en forsvarlig Frokost og dertil drukket 
diverse Snapse, begav han sig ind i Skolen og forlangte 
en Liste over Børnene. Jeg fremlagde den af mig selv 
indrettede Protokol, men han sagde, at den brød han 
sig ikke om, han vilde blot have en Liste med Børnenes 
Navne. Jeg svarede, at det vidste jeg ikke, da han al
drig havde forlangt en saadan medens jeg var Lærer i 
Helsingør. »Ja der er« sagde han »stor Forskjel paa at 

109



være Lærer i Helsingør og paa Landet«. Jeg svarede 
rask: »Det har jeg allerede mærket, Deres Høiærvær
dighed; der var Alt i den skjønneste Orden, medens 
det her er i den største Uorden!« Hertil svarede han 
Intet, men begyndte at examinere. Han yttrede sin 
største Utilfredshed og sagde, at det var en Skam at jeg 
ikke havde bragt Børnene videre. »Herom kan De tale 
med min Formand« svarede jeg, »da jeg kun har havt 
to Drenge i Skolen i de fire Uger jeg har underviist 
her«. Han forlod mig fnysende af Vrede.

Mine Indtægter vare i den første Sommer meget 
knappe; mit første Høitidsoffer, Pindseofferet, beløb 
sig kun til 2 Rd 3 Mark og Accidenzeme vare ogsaa 
denne Sommer meget ringe. Da Bygget dengang kun 
var i 1 Rd 4 Mark Tønden, var min Løn ogsaa meget 
lav, og mine to Køer gav os ikke meget mere af Mælk 
og Smør end hvad vi selv kunde forbruge, og kunde vi 
engang imellem sælge nogle Pd. Smør, saa blev det 
ikke til Meget, da Prisen kun var 1 Mark paa Pundet. 
Brød maatte vi kjøbe hele Sommeren igjennem. Hø
sten kom, hvilket jeg udførte alene ved min Kones og 
mine Børns Hjælp, og Vorherre havde givet et frugt
bart Aar, saa at jeg høstede rigelige Frugter af min 
Flid. Jeg havde saaet en Skjæppe Hørfrø og foreløbig 
leiet et Par Faar, og i Hørren og Ulden fik min flittige 
Kone vigtige Gjenstande for sin huuslige Virksomhed. 
Mine to Grise trivedes fortræffeligt og gav os Flæsk for 
den meste Tid af Aaret. Uagtet alle de Bryderier, min 
Embedsførelse medførte, og de Bekymringer, jeg 
havde for mit Udkomme, tiltog min Sundhed og mine 
Kræfter Dag for Dag, og jeg erfarede ret, hvor gavnligt 
Arbeide i fri Luft er for det menneskelige Legeme. 
Med Helbreden steg mit Mod til at virke; jeg var oppe 
hver Morgen Kl. 4, ofte før, og arbeidede i Haven eller 
i Marken indtil Skoledden, og tog fat igjen, naar den 
var tilende. Min Kone arbeidede ligesaa ufortrødent 

paa at gjøre Uldent og Linned, og syede selv Klæder 
baade til sig selv og Børnene, undertiden til mig med. 
Vi levede meget sparsommeligt og klædte os tarveligt 
i hjemmegjort Tøi. Næste Aar anskaffede jeg mig atter 
to Køer, og jeg havde nu fire, hvilket Antal jeg stedse 
vedligeholdt; hvert Aar lagde jeg desuden en Kalv til, 
saa at jeg foruden mine to Svin hvert Efteraar havde et 
Qvægkræ at lægge i Saltekarret. Jeg kjøbte nu ogsaa et 
Par Faar og i Lammene og Kalvene havde vi ferskt 
Kjød om Sommeren. Min Kone lagde megen Vind paa 
Smaakreaturer, og vi vare derfor rigeligt forsynede 
med Æg, undertiden solgte hun ogsaa nogle Kyllinger 
og en god Deel Smør. Jeg solgte hvert Aar omtrent en 
Snees Tønder Sæd, men den var i de første Aar i saa 
lav Priis, at det ikke blev til Meget, dog forbedredes 
vore Omstændigheder sig efterhaanden betydeligt.

Med Skoleunderviisningen gik det ved den ustadige 
Skolegang og det elendige Inventarium kim saare 
smaat fremad. Desuagtet var den forhen saa fnysende 
Provst, da han kom paa Visitats, saa sød som Sirup, og 
roste uafladeligt Børnenes Fremgang og Lærerens 
Flid. Endelig fortalte han, at der var 400 Rd. i Skole
lærer-Hjælpekassen, som skulde udlaanes, og opfor
drede mig til at søge et Laan af 100 Rd. imod et aarligt 
Afdrag af 10 Rd. Jeg, som havde Brug for Pengene, 
modtog Tilbudet, og vi skiltes som Perlevenner. Jeg 
skrev nu min Ansøgning derom til Kancelliet, hvilket 
Provsten meget varmt anbefalede, og Laanet blev be
vilget. Jeg gik hen og takkede Provsten og spurgte ham 
tillige, naar det var ham beledigt at udbetale mig Ka
pitalen. Han svarede, at jeg ikke maatte komme til 
ham før den adersidste Dag i Aaret, og at jeg i Ilte 
December Termin kun kunde faae 50 Rd., hvorimod 
de øvrige 50 Rd. skulde blive mig udbetalt ill. Juni 
Termin næste Aar. Dette forundrede mig, da han selv 
havde sagt, at der var 400 Rd. i Kassen, og jeg havde

110



Uddrag af forsømmelsesliste fra Karlebo Overdrevs 
Skole for juni 1842. Christen Olsen havde, som de 
andre lærere i sognet, store problemer med børnenes 
fremmøde. Mange af børnene udførte et nødvendigt 
arbejde i familiehusholdet og specielt blandt den fat
tige befolkning på Karlebo Overdrev var tiltroen til 
og justitsen med børnenes skolegang ikke stor fra for
ældrenes side. I Christen Olsens tid bedredes forhol
dene. Han fik bedre muligheder for mulktering, og 
tiltroen til hans person og skolen i almindelighed steg 
i befolkningen. I det uddrag af forsømmelseslisten, der 
bringes her, er flere afforældrene gengangere fra Chri
sten Olsens utallige klager tü præst og sogneforstander- 
skab. (Se også side 117-18) Landsarkivet for Sjæl
land.
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Kancelliets Resolution paa, at jeg skulde have hele 
Laanet ill. December Termin. Han undskyldte sig 
med, at han havde givet alle Pengene ud til Enker, som 
skulde have Pension. Da Tiden kom, skrev jeg en Ob
ligation paa 50 Rd. og henvendte mig dermed til Prov
sten. Men derpaa havde han meget at udsætte, da den, 
som han sagde, ikke var skreven i den lovformelige 
juridiske Form, dog udbetalte han mig de 50 Rd. I 
Marts næste Aar skrev han mig til, at jeg maattte 
komme til ham med et Stykke stemplet Papir, da der 
skulde skrives en ny Obligation. Jeg kom og han var 
usædvanlig venlig, bad mig ind i Stuen, præsenterede 
mig for sin Familie og inviterede mig til at drikke en 
Kop Kaffe. Derpaa gik vi begge til Kontoiret, hvor 
han dikterede mig Obligationen, hvori blev anført, at 
jeg i 11. December Termin havde modtaget 100 Rd. 
Jeg tænkte: »Dikter Du kim; naar jeg ikke faaer mine 
Penge putter jeg Obligationen i Lommen«. Da vi vare 
færdige, kaldte han to temmelig lurvede Personer ind 
fra Gaarden, hvilke han forestillede mig som sin Avls
forvalter og sin Gartner; de skulde underskrive som 
Vitterlighedsvidner. Da de vare borte, sagde jeg til 
Provsten: »Nu maa De ogsaa give mig de 50 Rd. Da 
De nok kan indsee, at jeg ikke kan udstede Obligation 
paa 100 Rd, naar jeg kun har faaet 50 Rd; i modsat 
Fald beholder jeg Obligationen«. »Ja min gode Ven!« 
sagde han, jeg kan nu ikke undvære mere end 25 Rd, 
men jeg vil give Dem et skriftligt Beviis for, at jeg 
skylder Dem 25 Rd, hvilke De kan hæve i Juni. Han 
skrev Beviset, som jeg tilligemed Pengene stak i Lom
men. Da jeg til den af ham bestemte Tid kom til ham, 
gik han omkring og ledte i alle Gjemmer idet han uaf
ladelig sagde: »Hm-Hm!« Jeg fik imidlertid Øje paa en 
tyk Brevtaske, som laae paa en Stol tæt ved Døren. 
»Det er vist denne Deres Høiærværdighed søger efter«, 
sagde jeg idet jeg overrakte ham den. »Ja Tak«, sagde 

han, aabnede den, og gav mig mine 25 Rd. Uagtet den 
var fyldt med blaa Sedler, kastede han den ganske li
gegyldig igjen hen paa Stolen, hvor Enhver, der kom 
ind ad Døren, ugenert kunde rapse den, da han sjelden 
var paa Kontoiret. Hvad der noget kan undskylde ham 
er, at han denne Gang havde en alvorlig Pidsk.

Da jeg havde faaet min Jord og Have nogenlunde i 
Orden, maatte jeg tænke paa, at indrette mig en nogen
lunde hyggelig Bopæl, men dette var lettere sagt end 
gjort, da Præsten og Skolecommissionen, som dengang 
havde dermed at gjøre, var yderst sløve og ligegyldige. 
Saaledes svarede en af dens værdige Medlemmer mig 
engang, da jeg forlangte at faae Vinduerne kittede og 
malede, hvortil de høiligen trængte: »Ja mine Vinduer 
trænge ogsaa til at males, men Ingen vil gjøre det for 
mig«. Jeg maatte altsaa hjælpe mig selv. Jeg var Murer, 
Tømrer, Snedker og Maler. Allerede det andet Aar 
maatte jeg paa egen Bekostning lægge Gulv i en af 
Stuerne, da de gamle Gulvbrædder vare heelt opraad- 
nede. Skillerummene, der enten vare nedfaldne eller 
nær ved det, murede jeg op. Ligeledes afpudsede og 
hvidtede jeg Væggene og malede Vinduer og Døre. 
Udenfor Døren havde der efterhaanden dannet sig to 
Sumpe, hvor min Formands Ænder havde tumlet sig; 
disse opfyldte jeg og belagde med Gruus, ligesom jeg 
ogsaa sørgede for at faae Gaarden og Haven nogen
lunde indhegnede. Min Formand havde øvet Gymna
stik allevegne, hvor det kunde træffe sig; jeg anlagde 
nu en ordentlig Gymnastik- og Legeplads tæt foran 
Skolen, og fik den med megen Møie forsynet med et 
Klavreapparat. Saaledes arbeidede jeg ufortrødent og 
fik mig foreløbig indrettet en nogenlunde ordentlig Bo
lig, skjøndt der var Meget tilbage at ønske.

Den 3. December 1839 døde den bedste af Dan
marks Konger, den eiegode, retsindige og virksomme 
Frederik den Sjette. Hans vistnok altfor strenge Opdra-
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Karlebo Overdrevs Skole, opført 1822. Sognekort til »Danmarks Kirker og Skoler« udarbejdet 1922.

gelse havde ikke forknyttet ham, men tvertimod styr
ket hans af Naturen svagelige Helbred og tidlig udvik
let ham til Mand. 55 Aar styrede han som Enevælds
regent Danmarks Rige, og uagtet Trængsel og Mod
gang var hans Lod, var Riget ved hans Død i en 
blomstrende Forfatning. Christiansborg Slot brændte 
1794, Byen 1795; 1801 stod det navnkundige Slag paa 
Kjøbenhavns Rhed, 1807 ranede Englænderne vor 
Flaade og afbrændte en stor Deel af Kjøbenhavn; han 
maatte føre en bekostelig Krig fra 1807 til 1814, hvil
ket endte med, at han maatte afstaae Norge til Sverrig; 
store Oversvømmelser af Vesterhavet anrettede megen 
Skade paa Vestkysten af Jylland og Hertugdømmerne.

Uagtet alle disse Uheld virkede han utrættelig for Lan
dets Vel. Det forhadte Vornedskab blev afskaffet, Fæl
lesskabet ophævet og Hoveriet bestemt ved Lov. Bøn
derne paa Krongodserne skænkede han deres Gaarde 
til Eiendom, udskiftede Jorderne og gav dem Hjælp til 
at udbytte deres Gaarde. Skovene blev fredede og et 
ordentligt Forstvæsen indrettet. Han oprettede Semi
narier for vordende Folkelærere, byggede en Mængde 
Skoler paa Landet, og sørgede for at Lærerne fik saa- 
megen Løn, at de ikke behøvede at sulte ihjel; hvis 
Anordningerne af 29. Juli 1814 nøiagtigt vare bievne 
efterlevede, vilde Danmarks Skolevæsen være bleven 
det første i Verden. Istedet for at Armeen forhen be
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stod af hvervede Tydskere, oprettede han en Armee af 
indfødte Danske, og afskaffede de tydske Komman
doord, man forhen havde brugt. Han gav Jøderne Bor
gerret og forbød Negerhandelen. Foruden alle disse for 
Land og Folk høist gavnlige Foranstaltninger, gjorde 
han endnu en Mængde andre priselige Indretninger til 
Landets Gavn og Folkets Velvære. Det er bleven Mode 
at rose Frederik den Syvende paa hans to nærmeste For
gængeres Bekostning, men naar Nationalvelstanden ef
ter Digternes Ord bestaaer deri at »Faa har Formeget 
og Færre Forlidt« saa staaer vor Tid langt tilbage for 
Frederik den Sjettes sidste Regjeringsaar. Ved den el
skede Konges Død fældede derfor det hele danske 
Folk oprigtige Taarer og Bønderne fra gamle Kjøben
havns Amt bare ham til sit sidste Hvilested i Roeskilde 
Domkirke.

Da Christian den Ottende besteg Tronen havde man 
ventet, at han ligesom fordum i Norge vilde give det 
danske Folk en fri Forfatning, og der strømmede der
for saamange Adresser ind til ham, at man sagde at han 
gjeme kunde tapetsere alle sine Værelser dermed. 
Christian var imidlertid klogere end Sønnen; han sva
rede, at han ved at give Folket en Kons(ti)tution ud
satte Riget for Krig med Naboerne, og det danske Folk 
var desuden ikke modent for Friheden. Mon det nu er 
modent derfor? Ogsaa fra Skolelærerne paa Frederiks
borg Amt indkom en Adresse, der blev ham overrakt 
af tre Deputerede, med hvilke han meget venligt 
underholdt sig i en god halv Time, bad dem hilse og 
takke deres Medbrødre, og forsikkre dem, at det 
stedse skulde være ham magtpaaliggende at forskaffe 
Folkets Lærere en rigetigere Løn for deres byrdefulde 
Arbeide. Skjønne, men tomme Løfter! Det eneste 
Skridt der i denne Retning blev gjort, var Loven om 
Tvangsofferet, hvilken gavnede Præsterne mere end 
Skolelærerne. Jeg er overbeviist om, at det var den

ærlige Konges alvorlige Forsæt at forbedre Skolelærer
nes Kaar, men Sjællands adelstolte Biskop Dr. Mün- 
ster, der uagtet sin borgerlige Herkomst, vilde kaldes 
Exelence, modarbeidede i Stænderforsamlingen i 
Roeskilde ethvert Forslag i denne Retning. Strandmøl
lens Eier, den djærve Christian Drevsen og den dygtige 
Skolemand Provst Birch i Storehedinge talede ivrigt 
Skolelærernes Sag, medens Biskoppen, der burde væ
ret deres naturlige Forsvarer, modarbeidede den. Ja 
Biskop Münster var, hvor exelent han ellers kunde 
være, aldrig Skolelærernes Ven. Christian den Ottende 
var den sidste af Danmarks Konger, der blev kronet. 
I denne Anledning var der paa selve Kroningsdagen 
høitidelig Gudstjeneste i alle Kirker, og som Kirkebe
tjent maatte jeg derfor paa denne Dag være tilstede i 
Kirken; men Dagen efter gik jeg med min Familie til 
Frederiksborg, i hvis Slotskirke Høitidetigheden fandt 
Sted. Udenfor Mønterporten mødte vi Kongen, som 
med et Par Herrer gik ind imod Slottet; han saae noget 
lidende ud og det syntes som om Kronens Byrder al
lerede trykkede ham. Den Jubel, som fandt Sted ved 
Frederik den Sjettes Kroning mærkede man Intet til 
her. Alt var tyst og stille, og en mørk Stemning var 
almindelig udbredt over Folket, som ikke blev føiet i 
sin Frihedsgrille. Hvad der gjorde Situationen endnu 
mere uhyggelig var, at en Skare Gadedrenge og andre 
lurvet klædte Personer huiende og skrigende ledsagede 
Kongen lige i Hælene. Han var desuagte(t) lige venlig 
og hilste meget høfligt til Høire og Venstre. Om Efter
middagen var der stor Revü i Lille Dyrehave, hvor 
mange Mennesker af alle Klasser havde samlet sig som 
Tilskuere. Her saae jeg begge Dronning Karoline 
Amalies værdige Brødre Hertugen af Augustenborg og 
Prindsen af Nør med deres hovmodige Miner og tydske 
Ørnenæser. Vi mødte den smukke Hertuginde der 
spadserede med sine smukke Børn; de hilsede meget 

114



venligt og havde ret nogle gode og uskyldige Ansigter; 
men den tilkommende Arveslyngel befandt sig dog 
imellem dem; dog ham kjendte jeg ikke, han lignede 
de øvrige.

Christian den Ottende begyndte allerede strax ved 
sin Regjeringstiltrædelse at rydde op imellem sine utro 
Embedsmænd. Iblandt Andet har jeg derom hørt føl
gende Historie: Een Morgen i Forsommeren 1840, da 
Klokken netop var 6, kommer en simpelt klædt Herre 
ind i Køkkenet hos en i Nærheden af Hovedstaden 
boende Slotsgartner og siger til Pigen, der netop var 
kommen paa Benene, at han ønskede at tale med Her
ren. Pigen svarede, at Herren ikke staaer op før Kl. 8, 
og før Kl. 9 er han derfor ikke at faae itale. Den Frem
mede siger nu, at han er Kongen og beder hende at 
vække sin Herre, som nu fik travlt med at komme i 
Klæderne. Med mange Undskyldninger fremstiller 
han sig for Kongen og beder allerunderdanigst om 
Forladelse. Kongen beder ham at gaae lidt omkring 
med ham i Haven og fører ham uformærket hen til en 
Klokke, hvorpaa han beder ham ringe, da han vilde see 
om alle Arbeiderne vare samlede. Sex Mand kommer 
frem: »Er der ikke Flere?« spørger Kongen. - »Nej vi 
er kun Sex« - »Hvormeget faar I om Dagen?« - »Fire 
Mark«. - »Hm!« siger Kongen - »og jeg betaler daglig 
1 Rdl. for 12, altsaa pudser De mig Hr. Gartner hver 
Dag for 8 Rd. Nu kan de gaae hjem og lægge Dem til 
at sove; De er ikke mere Gartner for mig«.

Skæbnen ramte ogsaa vor høiærværdige Provst 
Brandsted, idet han for sine Underslæb fik sin Afsked 
paa graat Papir. Hans Eftermand som Sognepræst i 
Asminderød og Provst for Liunge-Kronborg Herred 
blev Wilhem Bentzien i Kjerteminde. Man fortalte, at 
han var en streng og ivrig Skolemand, og jeg var derfor 
noget ængstelig, da han første Gang skulde visitere min 
Skole, som uagtet alle mine Anstrengelser stod paa et

Christian den 8.’s salvning i Frederiksborg slotskirke 1840.

meget lavt Trin. Tillykke kom han en halv Time før 
Præsten. Ved sit indtagende Ydre og venlige Væsen 
indgjød han mig Mod og Tillid, og da han spurgte: 
»Hvorledes gaaer det?« svarede jeg: »Kim maadelig, 
Deres Høiærværdighed, Børnene kunne Ingenting«. - 
»Hvad er Grunden dertil?« - »Vil De behage at see min 
Dagbog?« - »Nu har jeg aldrig seet Mage, Børnene 
kommer jo næsten slet ikke i Skole. Indgiver De da 
ingen Forsømmelsesliste?« - »Jo nøiagtigt hver Maa- 
ned, men der bliver aldrig mulkteret«. Imidlertid kom 
Præsten og to af Sogneforstandeme. Efter den sædvan
lige Hilsen og Genhilsen sagde Provsten: »Læreren si
ger, at Børnene kunne Ingenting, og jeg seer her i 
Dagbogen, at de næsten slet ikke gaae i Skole; Læreren 
siger, at han indgiver sin maanedlige Forsømmelsesli
ste, men hvorfor mulkterer De ikke?« Præsten sva
rede, at Forældrene vare fattige Folk, der maatte drage 
den størst mulige Nytte af Børnene, og desuden ikke 
havde Evne til at betale Multen. Derpaa sagde Prov
sten strengt: »Kongen har bygget Skoler, for at Bør-
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Uddrag af brev fra Christen Oben 31. juli 1842 til sogneforstanderskabets formand, grosserer Hagen. Indberetninger om 
sognets beboere hørte med til en skolelærers arbejde. Man var isar opmærksom på fattige familier, der kunne komme til at 
ligge sognet til byrde. Landsarkivet for Sjalland.

Ærbødigst!
Ifølge det mig betroede Hverv, anseer jeg det for min Pligt at gjøre Herr Grossereren, som Sogneforstanderskabets 
Formand, opmærksom paa Følgende, hvilket De efter Behag kan overveie, eller om det findes nødvendigt fore
drage i Sognefors tanderskabet.
1. I en Tid af omtrent 3^2 Aar har et Fruentimmer ved Navn Elen Jørgensen, ogsaa kaldet Kudske-Elen eller 
Skandse-Elen, opholdt sig på Karleboe Overdrev. Hun har forhen boet i Skandsehuset paa Hillerøds Overdrev og 
i Grønholt, paa hvilke Steder hun har avlet 4 eller 5 uægte Børn, hvoraf to Drenge endnu ere uconfirmerede. Uagtet 
den ene er 14, den anden 10 Aar, søge de dog ikke Skolen, skjøndt de begge holdes hjemme hos Moderen. At baade 
Moder og Børn med Tiden kunne blive Sognet til Byrde er rimeligt, og jeg er derfor af den Formening, at disse 
Personer burde vises tilbage til den Commune, hvor de sidst har opholdt sig.
2. Der gives paa Overdrevet en Deel baade Børn og Voxne, som nyde Understøttelse fra andre Sogne, mon disse 
Personer ikke efter 5 Aars Ophold, ville tilfalde Karlebo Sogn at forsørge?
3. For nærværende Tid er der paa Karleboe Overdrev ikke mindre end 50 Indsidderfamilier, hvilket Antal aarlig 
forøges, da der stedse bygges nye Leiestuer, der ere tilfalds for en Bagatel, og Leieme desuden ofte tager andre 
Familier ind til sig. I de 10 Aar, jeg har været dette Districts Skolelærer, er Folkemængden, for det meste ved disse 
Leiestuer, tiltaget over 12 Procent, og de Fattiges Antal har tiltaget i endnu høiere Forhold. De omtalte Leiestuer 
ere ofte Tilflugtssteder for andre Sognes Udskud; thi Pas eller Vidnesbyrd om deres forhen førte Forhold er 
sjeldent eller aldrig bievne fordret af dem. Saadanne Mennesker ere en sand Byrde for Samfundet: I deres smaae 
Huller hersker den største Ureenlighed, og Fnat, Utøi og andre Onder grassere derfor stærkt imellem dem; de leve 
for det meste enten af Tryglerie eller af hvad de kunne rapse i Skoven. Deres nøgne forsultede Børn voxe op i en 
dyrisk Uvidenhed, da de ikke holdes til andet end Forældrenes æreløse Haandteringer, og til sidst maa Fattigvæ
senet ofte paatage sig baade deres og Forældrenes Forsørgelse. At der imidlertid gives enkelte Indsidderfamilier, 
paa hvilke dette Skilderie ikke passer, indrømmer jeg gjeme; mer saa findes der atter endeel Huuseiere, paa hvilke 
det, som Herr Grossereren alt har erfaret, passer i høieste Grad. Det vilde være ønskeligt om man ved hensigts
mæssige Midler kunde modarbeide dette stedse videre om sig gribende Onde. Fra min Side kan Sogneforstander- 
skabet vente al den Bistand det staaer i min Magt at yde samme.
4. Følgende Personer, der i allerhøieste grad ere forsømmelige med deres Børns Skolegang, vil jeg bede Sognefor-
standerskabet om at straffe paa det alvorligste:
No. 17. Andreas Nielsen 1 .
No. 18. Svend Nielsen J ^ge Huuseiere

No. 30. Lars Jørgensen, nyder Understøttelse af Fattigvæsenet 
No. 31. Anders Andersen, Huuseier

Stine Andersen, ugift Fruentimmer med 2 uægte Børn

41 Dage à 3 Sk. 
15 Dage à 3 Sk. 
15 Dage à 3 Sk. 
24 Dage à 3 Sk.
10 Dage à 3 Sk.

Karleboe Overdrevs Skole 
d. 31tt Juli 1842

Ærbødigst 
Chr. Olsen
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nene skulle benytte dem, og han har befalet at Foræl
dre, der ere forsømmelige med deres Børns Skolegang, 
skulle mulcteres, og Kongens Lov skulle vi rette os 
efter. Vi have Ret til at moderere, men ikke ganske 
ophæve Skoletvangen«. Efter denne Tilrettevisning 
henvendte han sig til mig med Anmodning om at prøve 
Børnene i Indenadslæsning. Jeg befalede dem at tage 
hver sin Psamlebog. »Nej Læsebøgerne« sagde Prov
sten. »Jeg har ingen, Deres Høiærværdighed«. - 
»Hvad, har De ingen Læsebøger? - den Mangel maa 
øieblikkelig afhjælpes«. Efter at Børnene havde læst 
hver et Vers i Psalmebogen gav jeg dem nogle Spørgs- 
maal i Religion og Hovedregning, og de faae Børn, som 
regelmæssigt havde besøgt Skolen, svarede virkelig 
godt. »Det er nok« sagde Provsten, »det overgaaer min 
Forventning og det undrer mig at De har kunnet 
bringe Børnene saavidt«. Derpaa skrev han i Dagbo
gen: »Den 6. Juni visiterede jeg Karlebo Overdrevs 
Skole. Læreren havde arbeidet flittigt med de Børn, 
som have været i Skole. Men Fleertallet af Børnene 
forsømme Skolen næsten hele Aaret igjennem, og Læ
sebøger fattes ganske. Jeg paalægger derfor Præsten og 
Sogneforstanderskabet at drage Omsorg for en regel
mæssig Skolegang, samt snarest muligt at anskaffe 
Læsebøger og andre Apparater til Skolens Brug, og 
iøvrigt paa enhver Maade støtte den flittige og nid
kjære Lærer i Udøvelsen af sit besværlige Kald«.

W. Benzien

Med megen Venlighed tog Provsten Afsked og idet 
han forlod mig sagde han: Tak min gode Mand! ligger 
der Dem i Fremtiden Noget paa Hierte, saa kom til 
mig, jeg skal stedse være Dem en Ven og Støtte«. 
Dette var ikke et tomt Løfte. Han holdt ærligt sit Ord 
og hvergang jeg henvendte mig til ham, kom han mig 
paa den kjærligste Maade imøde med Raad og Daad.

Da Christian den Ottende havde udgivet en ny 
Kommunallov og Sogneforstanderskabeme afløste 
Skole- og Fattigkommissioneme, mødte jeg, da Kar
lebo Sogneforstanderskab første Gang var samlet, med 
et skriftligt Andragende, hvori jeg henledte Opmærk
somheden fra de mange Uordener, der hidtil havde 
fundet Sted i Bestyrelsen af Fattig- og Skolevæsenet 
paa Karlebo Overdrev, hvilket jeg bad Sogneforstan
derskabet afhjælpe.26) Tillykke var Sogneforstander
skabet dengang sammensat af Mænd, der baade besad 
Evne og Villie til at arbeide i Kommunens Tjeneste; af 
disse vil jeg især nævne Eieren af Nivaagaard Grosserer 
Hagen og Kroeier Royen i Niverød. Min Skrivelse blev 
modtagen med megen Velvillie; man takkede mig for 
min Opmærksomhed, og bad mig, da jeg bedst kjendte 
Forholdene, imod en aarlig Godtgjørelse af 10 Rd. at 
fungere som Sogneforstander for Karlebo Overdrev. 
Jeg modtog Tilbudet, ikke saa meget for den ringe 
Betalings Skyld, som for at bidrage til at afhjælpe 
Manglerne, hvilket jeg ogsaa efter bedste Evne be
stræbte mig for. Dette Skridt forskaffede mig min nær
meste Foresattes, Hr. Pastor Wevers høieste Unaade, 
da han beskyldte mig for, skjøndt der i min Skrivelse 
ikke var fjerneste Hentydning til ham, at jeg havde 
klaget over ham. Den første Gang, jeg maatte i For
standerskabet, foer han hæftig imod mig og spurgte: 
»Hvad vil De her?« »Her er det Olsens Pligt at møde 
saalænge han fungerer som Sogneforstander«, svarede 
Forstanderen. Præsten taug, men med Forbitrelse be
tragtede han den Agtelse og Velvillie, der blev mig til 
Deel fra Sogneforstanderskabets Side.

Endnu mere oppirredes min gamle Præst over føl
gende, forresten ham uvedkommende Uenighed imel
lem mig og en af mine Embedsbrødre. Til Karlebo 
Overdrevs Skoledistrikt hører kun Beboere af selve 
Karlebo Overdrev. Desuagtet havde alle Børnene af 
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Kirkelte og en Deel af Karlebo, hvilke Byer hører til 
Auderød Skoledistrikt, baade i min Formands og min 
Tid søgt Karlebo Overdrevs Skole. Uagtet dette for
øgede Børneantallet til 30 mere, havde jeg dog fundet 
mig deri, da Skoleveien derved blev kortere for Bør
nene. Dette paaskjønnede Forældrene ved til enhver 
Høitid at offre til mig ligesom til deres egen Skolelæ
rer. Dette kunde denne ikke taale og han stiklede der
for gjentagne Gange paa, at han kun fik det halve Of
fer, da han maatte dele det med mig. Herover blev jeg 
ærgerlig, og da det en Dag kom til et alvorligt Mund
huggeri imellem os sagde jeg: »Ja vil Du have hele 
Offeret, skal Du faae alle Børnene med«. »Det vil jeg 
see, før jeg troer det« sagde han. - »Det skal Du faae 
at see imorgen« sagde jeg. Da Børnene næste Dag for
lod Skolen, betydede jeg dem fra Kirkelte og Karlebo, 
at de ikke mere kunde komme her i Skole men maatte 
gaae til Auderød, hvortil de hørte, og medgav dem en 
Liste til vedkommende Lærer. Denne blev forbauset 
over den usædvanlige Tilstrømning af Børn og skrev 
øieblikkelig til den gamle Præst, som paa staaende Fod 
ilede op til mig, og spurgte med hvad Ret jeg torde vise 
Børnene ud af Skolen. »Med den Ret som Skoleplanen 
hjemle mig« svarede jeg, »efter samme er jeg kim Læ
rer for Karlebo Overdrev«. »Jeg skal nok lære Dem til 
at tage Børnene tilbage« sagde han. - »Deres Høiær
værdighed kan i den Henseende Intet lære mig, thi det 
veed jeg ligesaa godt, at De ikke kan«. - »Hvad, kan 
jeg ikke lære Dem Noget? - Husk paa, at jeg er en lærd 
og De en ulærd Mand« - »Og jeg beder Dem Hr. 
Pastor! at huske paa, at der er stor Forskjel paa en lærd 
Mand og en fornuftig Mand. Farvel! ved vort Skjæn- 
deri bør vi ikke længere afbryde Underviisningen. 
Hvad vil desuden Forældrene sige, naar Børnene kom
mer hjem og fortælle, at Præsten og Skolelæreren har 
trættedes i Skolen«. Han taug og gik. For at fore

komme en falsk Indberetning fra Præsten, gik jeg saa- 
snart Underviisningen var forbi, hen til Provsten og 
fortalte ham hele Historien, hvilken syntes at more 
ham meget. »De har«, sagde han, »gjort, hvad De for 
lang Tid siden burde have gjort. Er der imidlertid 
Plads i Deres Skole, kan De vel nok modtage Børnene 
tilbage? - men De maa paa ingen Maade gjøre det uden 
Betaling. Jeg kommer nu snart paa Visitats, saa skal 
jeg nok bringe Orden i Tingene«. - Det varede heller 
ikke længe inden han kom og denne Gang først i Au
derød Skole, som var saa overfyldt med Børn, at det 
ene ikke kunde røre sig for det andet. »Her maa nød
vendig enten bygges en heel ny Skole eller bygges til 
den gamle« sagde Provsten, da Præsten og Sognefor- 
standeme vare ankomne. Denne Tale hovede (huede) 
dem ikke, da det vilde koste Penge. Den gamle Præst 
tog derfor Ordet og sagde, at der forhen havde været 
tilstrækkelig Plads, men nu havde Olsen bortviist 30 
Børn fra sin Skole, hvilke de her havde maattet optage. 
»Ja saa skal jeg sandelig tale alvorligt med Olsen, hvor 
tør han vove at vise Børnene bort af Skolen« sagde 
Provsten. Da de kort efter kom til mig sagde han: »Her 
er ikke mange Børn, Olsen vil derfor maaske nok mod
tage de Børn, som ere formange i Auderød«. - »Men 
han har engang bortviist dem«, sagde Præsten. Prov
sten henvendte sig derpaa til mig med de Ord: »Hvor
for har De bortviist Børnene?« - »Fordi de efter Sko
leplanen ikke høre hertil, men til Auderød«, svarede 
jeg. »Saa kunne vi rigtignok ikke tvinge Dem til at 
beholde Dem« sagde Provsten, »men er De villig til for 
Betaling at modtage dem tilbage, saa vil de Herrer 
Sogneforstandere nok enes med Dem derom«. Næste 
Dag kom to af disse til mig og spurgte hvad jeg vilde 
have for igjen at modtage Børnene. Jeg forlangte 30 
Rd. Formanden bød mig 20 Rd, idet han sagde - »naar 
De dertil lægger Offeret, som De faaer af Konfirman- 
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deme og Børnenes Forældre, faaer De mere end 30 
Rd.« Jeg indvendte, Hansen var fortrydelig over, at jeg 
fik Offer af Folk, som hørte til hans District. »Det kan 
De lee ad, naar han faaer Sit, maa han lade sig nøie« 
- svarede han - »om de vil ofre til Dem kommer ikke 
ham ved«. Jeg modtog Tilbudet og dermed var den Sag 
afgjort.27)

I 10 Aar havde jeg været Lærer paa Karlebo Over
drev, uden at faae erholdt nogen Erstatning for den 
Jord, som var udlagt til Gymnastikplads. Jeg hen
vendte mig til Provsten derom, og ved hans Bistand 
erholdt jeg 30 Rdl. for de forløbne 10 Aar og fremdeles 
3 Rd. aarlig.

I lige saa lang Tid havde jeg ikke faaet Betaling for 
Sæd og Fourage af Skovfogedgaarden i Kirkelte. Jeg 
indgav et Andragende derom til Rentekammeret, og 
fik 10 Rd. for den forløbne Tid og derefter 1 Rd. 
aarlig.

Som Godtgørelse for Offer og Accidencer blev der 
aarlig afdraget 4 Rdl. i min Løn. For at blive fri for 
denne Afgift henvendte jeg mig atter til Rentekamme
ret, som fritog mig derfor i Fremtiden.

Mine Pengeindtægter vare ved disse smaae Finans
operationer stegne til omtrent 50 Rd om Aaret, og ved 
min og min Kones fortsatte Flid havde vi det ret godt, 
hvad vort Udkomme angik. Men efterhaanden som jeg 
vandt i Mod og Kraft aftog min Kones Sundhed mere 
og mere. I længere Tid havde hun skrantet og et elsket 
Bams Død gav hende det sidste Knæk, sin kjære Al
fred kunde hun aldrig glemme. Ogsaa mig gik dette 
haabefulde Bams Død nær til Hjerte. Det var en lille 
opvakt Dreng paa 31/2 Aar med en hæftig Karakteer, 
men med en Jemvillie til at beherske sig selv. Naar han 
havde været uartig og vi formanede ham til at være 
artig, udbrød han hulkende: »Jeg vil være artig!« og fra 

det Øieblik hørte vi ikke et Muk. En Søndag, da jeg 
kom fra Kirke, kom han mig jublende imøde, da han 
altid pleiede at faae en Kage; denne Gang havde jeg 
desværre ingen, hvilket siden gjorde mig bitterlig 
ondt. Om Mandagen fik han Strubehoste, og uagtet jeg 
strax hentede Lægen, og der blev gjordt alt Muligt for 
at redde ham, døde han om Onsdagen. Min Kone tog 
sig dette Dødsfald saa nær at hun var nærved at gaae 
fra Forstanden. Hun gik derefter bestandig og skran
tede og efter omtrent 4 Aars (rettet fra: noget over et 
Aar) Forløb døde hun af Brystbetændelse i Juni Maa- 
ned 1846. Dette Dødsfald var et haardt Slag for mig og 
mine Bøm. Jeg tabte i hende en trofast og stræbsom 
Kone, og de en øm og kjærlig Moder, der til sin sidste 
Time standhaftig delte Ondt og Godt med os.

Den gamle Pastor Wewer havde imidlertid holdt sit 
50 Aars Jubilæum, ved hvilken Leilighed han blev ud
nævnt til Consistorialraad. Kort efter antog han en 
Kapelan, Hr. Piber, hvilken i Førstningen syntes at 
tage sig meget af Skolevæsenet. Han anskaffede nye 
Tabeller, Bøger og Landkort til Skolerae, hvilke han 
flittigt besøgte. Men snart tabte han Lysten, og Alt gik 
i den gamle Slendrian; de idelige Skoleforsømmelser 
vedbleve. Da Provsten derfor engang ved en Visitats 
spurgte mig, hvorledes det nu gik, svarede jeg: »Som 
sædvanlig. Jeg maa staae paa mine egne Been«. Dette 
hørte Præsten, og næste Søndag spurgte han mig, hvad 
jeg vilde sige dermed. »Dermed vilde jeg sige«, svarede 
jeg »at hvis jeg vil have Børnene i Skole, maa jeg selv 
see at formaae Forældrene til at lade dem komme, thi 
af Præsten har jeg ingen Hjælp«. Han taug, men ved 
næste Konfirmation gjorde han dog saameget, at han 
til stor Forargelse for de rige Gaardmænds Bøm, satte 
flere af de fattige Bøm fra Karlebo Overdrev øverst paa 
Kirkegulvet. Denne U(d)mærkelse havde de rigtignok 
fortjent, men af den gamle Præst vare de fattige Bøm 
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uden Hensyn til deres Kundskaber altid satte nederst 
i Kirken.

Den 10. September 1847, min Fødselsdag, blev jeg 
ægteviet til min afdøde Kones ældste Søster Ane Chri
stine Thomsen.2*) Vi vare begge i en fremrykket Alder, 
omtrent lige gamle, og havde kjendt hinanden fra vor 
Ungdom. Dette Ægteskab, hvortil jeg ifølge min he
dengangne Kones Ønske var bleven tilskyndet blev til 
Velsignelse for os begge. Den Agtelse og Velvillie, vi 
nærede for hinanden, voxede ved et Samliv af 19 Aar 
til den inderligste Hengivenhed og sand Kjærlighed, 
og næppe har noget Ægteskab, stiftet i ungdommelig 
Kærlighedsruus, været lykkeligere, og vistnok Faae 
saa lykkelige som dette Fomuftsgiftermaal, der ene var 
grundet paa gjensidig Agtelse og Velvillie.

Efter at have regjæret i noget over otte Aar, døde 
den fredselskende for sine Undersaatters Vel varmtfø
lende Christian den Ottende i Januar 1848. Redeligt var 
han fulgt i sin forevigede Forgængers Fodspor. Viden
skaber og Kunster, Handel og Agerdyrkning blomst
rede; en stor Deel af Statsgjelden blev betalt, og Na
tionalvelstanden tiltog mere og mere. Men hans Sam
tid forstod ham ikke. I Danmark vilde Folket have en 
uindskrænket Frihed og i Hertugdømmerne vilde et 
Parti, for hvilket Kongens Svoger, Hertug Christian af 
Augustenborg stod i Spidsen, løsrive sig fra Forbindel
sen med Danmark, og af Slesvig Holsten og Lauen
borg oprette en egen Stat - Slesvig-Holstein. Disse 
Stridigheder om Slesvig, der oprindelig er et dansk 
Land, ere over 600 Aar gamle og skrive sig fra den Tid, 
da Valdemar Seier gjorde sin nedrige Søn Abel til Her
tug i Slesvig. Den første Konge af den oldenborgske 
Stamme gjorde det endnu værre idet han lod sig sær
skilt hylde i Slesvig som er en Provinds af Danmark og 
erklærede at Slesvig og Holsteen evig og udeelt skulde 
høre sammen. Flere af hans Efterfølgere deelte Her-

Kortover Norje oj Sverrig. ijihu

Af S. E. Holm »Samling af 50 smaae Landkort i Træsnit til 
Brug for Skolerne«. 1824.

tugdømmeme imellem deres Sønner der vel skulde 
være lehnspligtige til Danmark, men som oftest slut
tede sig til Danmarks Fjender og paaførte Fædrelandet 
Krig. Hertil kom, at baade Hertugerne og Kongerne 
kappedes om at forlehne tydske Adelsmænd med de 
rige slesviske Godser. Disse Herrer brugte den tydske 
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Svøbe til at hundse deres Undergivne, indførte tydsk 
Rettergang og tydsk Kirke- og Skolesprog, og tvang 
derved de hidtil dansktalende Slesvigere til at lægge sig 
efter det Tydske, hvilket Størsteparten dog aldrig lærte 
tilgavns; nu tale de et eget Sprog, Plattydsk, som baade 
Tydske og Danske nok skal lade være at forstaae. Fre
derik den Fjerde fik ved Freden i Frederiksborg 1720 
hele Slesvig inddraget under Danmark, og England og 
Frankrig borgede for, at det til evig Tid skulde ved
blive at være en uadskillig Deel af dette Rige. Men de 
følgende danske Konger begik de største Feil ved ikke 
at gjenindsætte det danske Sprog i sine Rettigheder, 
afskaffe den tydske Ret(ter)gang og det tydske Kirke 
og Skolesprog, og istedetfor den geistlige og verdslige 
Overbestyrelse, som begge Hertugdømmerne havde 
tilfælles, ganske indraget Slesvig under Kongeriget, de 
danske Love og den danske Statsforfatning. Derimod 
vedblev Slesvig lige til Christian den Ottendes Død at 
have Statholder ög General-Superintendent tilfælles 
med Holsten, ligesom det ogsaa i Lighed med dette, 
stod under det tydske, saakaldte slesvig-holstenske 
Kancelli. Ved at Frederik den Sjette som Hertug af 
Holsten og Lauenborg tiltraadte det tydske Forbund, 
gav han dette Anledning til at blande sig i Danmarks 
indre Anliggender, og istedet for at indføre en fælles 
Stænderforfatning, der vilde have samlet Kræfterne til 
det Heles Vel, oprettede han fire: een for Øerne, een 
for Jylland, een for Slesvig og een for Holsteen, af 
hvilke Pluraliteten af de to Sidstes Medlemmer med 
Hertugen af Augustenborg i Spidsen arbeidede paa at 
spille Slesvig ud af Hænderne paa Danmark. Saaledes 
stod Sagerne under Christian den Ottende. Han havde 
en vanskelig Opgave at løse; men jeg er overbeviist om, 
at han ved sin Besindighed og Statskløgt vilde have løst 
den, hvis Gud havde forundt ham at leve endnu 10 Aar 
til. Slesvig vilde da vist endnu og fremdeles (have) 

været en uadskillelig Deel af Danmarks Rige. I sin 
Dødsstund skal Kongen have sagt: »Nu vil det bryde 
løs derovre«. Og til Danmarks Ulykke brød Uveiret 
løs, saa at vi endnu føle Efterveeme deraf.

Allerede ved sin Regjeringstiltrædelse bebudede 
Frederik den Syvende, sit Folk en større Frihed, hvil
ken ogsaa skulde komme Hertugdømmerne tilgode. 
De tydske Fyrster og Herremænd, især dem i Slesvig 
og Holsteen, der vare vante til at hundse deres Under
givne, frygtede for, at disse Frihedsideer skulde gribe 
videre om sig, og derved miste deres nedarvede Rettig
heder. Da derfor Februarrevolutionen udbrød i Frank
rig, ophidsede disse Herrer ved Løgn og Rænker Her
tugdømmernes Indvaanere imod Danmark, og opfor
drede den tappre tydske Nation til at komme dem til 
Hjælp for at afkaste det forhadte danske Aag. De tyd
ske Fyrster, der tænkte: »i rørt Vand er godt at fiske«, 
greb med Begjærlighed Ledigheden til at blande sig i 
Danmarks Anliggender. Kongen af Hannover og Kon
gen af Preusen vare, som vore nærmeste Naboer, de 
virksomste. Den første har nu faaet sin Løn, medens 
den anden foreløbig er gaaet af med Profiten; men vi 
ville haabe at Hævnens Time ogsaa engang vil slaae for 
ham. Den 5. Juni 1849 udgav Frederik den Syvende 
Danmarks Riges Grundlov, den gav Dannerfolket en 
næsten uindsk(rænk)et [vistnok for stor] Frihed. Her
ved opflammedes Nationen til Mod og Tapperhed, og 
efter en treaarig Krig, hvori meget Blod blev udgydt, 
lykkedes det de danske, da de tyske Tropper trak sig 
tilbage, at slaae Slesvigholsteneme og for en Tid 
dæmpe Oprøret. Men Ilden vedblev at ulme under 
Asken, indtil den under Christian den Niende udbrød 
i lys Lue. Havde Frederik den Syvende ved sin Regjæ- 
rings-Tiltrædelse, istedetfor den bebudede Frihed, 
høitideligt stadfæstet* Adelens Privilegier, omgivet sig 
* Ved Adelen menes her det slesvigske og holstenske Ridderskab.
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med et adeligt Ministerium, bestaaende af Danske og 
Holstenere, taget Hertugen og hans Broder ved Vin
gebenet at ladet dem gjøre Bod paa Christians# og en
delig, hvad der var det Vigtigste, skjænket alle deres 
Godser til den havesyge Adel, da er jeg overbeviist om, 
at vi aldrig havde faaet Krig med Tydskland, og vi 
havde da i Rusland faaet en Støtte, som vi kunde for
lade os paa. Men hvorledes var det da gaaet med Fri
heden? Den vilde ved en fornuftig Regjerings Styrelse 
være kommen Lidt efter Lidt af sig selv. Den der lister 
sig frem, kommer ogsaa med, men hvem der vil igjen
nem med Hovedet, river Øinene ud paa Tornene.

Personligt berørte denne Krig mig smerteligt. Den 
ældste af mine Stedsønner Lars Hansen, der var Maler 
af Profession, kom i Aaret 1848, efter en Fraværelse af 
otte Aar, i hvilke han havde gjennemreist Tydskland, 
Schweitz og Italien, hjem for at etablere sig i sit Fæd
reland. Han var et meget begavet, muntert, flittigt og 
ordentligt ungt Menneske, som jeg lovede mig meget 
af; men Skjæbnen vilde det anderledes. Hans Fader 
havde været Skipper, og Sønnen var derfor Sømilit, og 
som saadan blev han derfor i Foraaret 1849 udkom
manderet med Linieskibet Christian den Ottende. Øie- 
blikket før dette sprang i Luften reddede han sig ved 
at springe i Søen, hvor han strax blev opfisket af Tyd
skerne og bragt til Glückstad, hvor han i fem Maaneder 
var i Fangenskab. Aaret efter kom han ud med Briggen 
Ørnen. Her var han i sin Hurtighed saa uheldig at falde 
paa Dækket og slaae Ryggen mod en stor Ring, som 
sad i en af Lugerne. Han mærkede nok, at det gjorde 
ondt, men da han var haard af Naturen, brød han sig 
ikke videre derom. Da han blev afmønstret, tog han 
igjen fat paa sit Arbeide som Malersvend, og arbeidede 
rastløst for at erstatte hvad han havde sat til ved Kri
gen. Men efterhaanden voxede der en Pukkel ud paa 
Ryggen, saa at det forhen raske Menneske blev ganske 

kroget. Desuagtet tog han fat paa sit Mesterstykke, 
som han dog snart igjen maatte forlade, for at lægge sig 
ind paa Hospitalet, hvor man erklærede, at Rygraden 
var knækket. Han maatte i længere Tid holde Sengen, 
for at Rygraden, som man troede, igjen kunde voxe 
sammen; men Skaden var for gammel. For at holde 
ham opret forsynede man ham med Bandager be
staaende af stærke elastiske Jemskinner foran paa Bry
stet og paa Ryggen. Saaledes udrustet tog han igjen 
modigt fat paa Mesterstykket, som han omsider roes- 
værdigen udførte. Derefter fik han godt Arbeide paa 
Jægerspriis Slot, hvor han arbeidede en Sommer og 
vilde opholde sig Vinteren over, men i Januar blev han 
saa syg, at han maatte lade sig bringe til Kjøbenhavn, 
hvor han indlagde sig paa Hospitalet; her blev han 
liggende en temmelig lang Tid indtil Døden omsider 
gjorde Ende paa hans Lidelser. Hans Død tog vi os 
Alle meget nær, da han for sin retskafne, gemytlige og 
elskværdige Karakteer var afholdt af Enhver, der 
kjendte ham. Han bar sin tunge Skjebne med Taal- 
modighed, og i Selskab med andre kunde han være saa 
munter, som om han Intet feilede, og ved sin Gemyt
lighed morede han ofte hele Selskabet, især naar han, 
gjeme paa en komisk Maade, fortalte om sine Reiser og 
Eventyr i fremmede Lande. Da hans Ophold i Kjøben
havn medens han arbeidede paa Mesterstykket kostede 
betydeligt, maatte jeg ofte understøtte ham med 
Penge, hvormed jeg selv ikke var meget forsynet; men 
min Ven Provst Benzien kom mig redebon til Hjælp. 
Uden skriftligt Beviis eller anden Sikkerhed laante han 
mig flere Gange 20 à 30 Rd. naar jeg henvendte mig til 
ham. Han havde sagt, at jeg i ham skulde finde en Ven, 
og han holdt redeligt sit Ord.

I Aaret 1853 rasede Koleraen i Kjøbenhavn, hvor 
den bortrykkede over 2000 Mennesker. Da man fryg
tede for at Sygdommen vilde udbrede sig videre, blev 
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det befalet at der overalt i Landet skulde oprettes Ko
leralazaretter. Ogsaa i Karlebo Sogn skulde et saadant 
oprettes, og uden at underrette mig derom, blev Kar
lebo Overdrevs Skole bestemt til dette Brug, og man 
mente at min Kone og jeg nok vilde paatage os Opsy
net derover, men dette var Noget ingen af os vilde 
indlade os paa. Da jeg underhaanden blev underrettet 
om disse Forhandlinger, henvendte jeg mig til Præ
sten, for at faae Vished i Sagen. Han sagde, at jeg 
maatte lade Børnene gaae og rømme Skolestuen, hvori 
der skulde opstilles Senge for de eventuelle Patienter. 
Jeg skrev derpaa et temmelig skarpt Brev til Sognefor- 
standerskabets Formand, hvori jeg lod ham vide, at jeg 
ikke var berettiget til paa Forstanderskabets Opfor
dring at standse Underviisningen og rømme Skolen, 
men først maatte have høiere Ordre dertil. Den ind
bildske Herre, der var Rigsdagsmand, svarede be
stemt, at det skulde have sit Forblivende ved den en
gang tagne Beslutning, og yttrede tillige i spydige Ud
tryk sin Beklagelse over at en oplyst og forresten vel
tænkende Mand vilde modsætte sig en nyttig Foran
staltning. Nu havde jeg Sort paa Hvidt, og med Brevet 
i Lommen begav jeg mig til Provsten. Da han havde 
læst Brevet sagde han: »De har handlet rigtigt, Sogne- 
forstanderskabet er ikke berettiget til paa egen Haand 
at benytte Skolen; men for paa eengang at faae Ende 
paa Sagen, maa De indgive en skriftlig Besværing til 
Skoledirektionen«. Dagen efter visiterede vor exelente 
Biskop Mynster den confirmerede Ungdom i Karlebo 
Kirke. Efter Visitatsen, da Biskoppen og Præsten vare 
gaaet ind i Præstegaarden, kaldte Provsten mig ud paa 
Kirkegaarden og sagde, at jeg paa ingen Maade maatte 
give efter, men snarest muligt indgive min Klage. Tid
lig næste Formiddag kom hans Exelence til mig, for at 
overhøre Børnene i Skolens nederste Klasse; Præsten 
og to af Forstanderne vare ogsaa tilstede. Efter Præ

stens Opfordring havde jeg dækket et godt Frokost
bord til Biskoppen; men denne opblæste Prælat, der 
formodentlig holdt det under sin Værdighed at spise 
hos en Skolelærer, vilde Intet nyde, hvorfor det blev et 
velkomment Bytte for Præsten og Sogneforstan- 
deme.29) En halvtømt Flaske Portviin, som Consisto- 
rialraad Wevers Datter havde sendt min Kone, stak 
den havesyge Præst ganske ugenert i Lommen. Under 
Frokosten sagde Præsten, at jeg nu maatte rømme Sko
len, hvori der skulde opstilles Senge for de tilkom
mende Kolerapatienter. Jeg svarede, at det gjorde jeg 
ikke uden høiere Ordre. »Biskoppen var dog af en an
den Mening«, sagde han. »De har altsaa sladret til Bi
skoppen« -var mit Svar - »men De veed meget godt, 
at dette er en Sag, der slet ikke angaaer Biskoppen«. 
Saasnart jeg var alene gav jeg mig ifærd med min 
Klage, hvori jeg besværede mig over, at Sogneforstan- 
derskabet vilde lægge Hindringer iveien for min Em
bedsførelse og gjøre Indgreb i mine Rettigheder. Til
lige viste jeg det Uhensigtsmæssige i at oprette et Ko
lerahospital i en Udkant af Sognet, og da jeg vidste at 
Præsten er meget bange for Kolera, gav jeg Anviisning 
paa et Huus, der laa tæt ved Kirken og Præstegaarden 
»hvorved« - som jeg udtrykte mig - »det vilde blive 
lettere for Præsten, at yde de Syge Religionens Trøst«. 
»Dette Sted« - skrev jeg endvidere - »tilhører en Sog
neforstander, og han vil derfor nok være villig til at 
overlade Kommunen det, og tillige overtage en Syge- 
vogterpost uden Betaling«. Jeg begav mig derpaa til 
Provsten, som efter at have moret sig over Indfaldet af 
min Skrivelse, gav sin Erklæring, og derefter gik jeg til 
Amtmanden, Grev Knuth, der morede sig ligesaameget 
herover som Provsten. »Nu lugter jeg Limten«, sagde 
han, da han var færdig, »De ville have Lokalet frit og 
Sygevogteme frit; men veed De, hvad jeg svarer dem, 
der beklage sig over, at de ingen Sygevogtere kunne 
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faae?« »Nei, Deres Høivelbaarenhed« var mit Svar. 
»Jeg siger: kunne I ingen Sygevogtere faae, kunne I 
komme til mig, saa skal jeg nok skaffe Jer Sygevogtere, 
men I faaer da at vide hvad de koste. Ja gaae De nu 
ganske rolig hjem, min Ven, saa skal jeg nok ordne 
Tingene«, - sagde han. Jeg yttrede min Frygt for, at 
man uden videre vilde indlægge Senge og Sengeklæder 
i Skolen, og at jeg derfor gjeme ønskede noget skrift
ligt med tilbage. »Saa kaster De dem uden videre ud« 
- sagde han, »De er Politi i Deres eget Huus, men vil 
De vente en halv Time, saa skal min Erk(læ)ring være 
færdig?« Saasnart jeg kom hjem sendte jeg min Pige til 
Præsten med Amtmandens Skrivelse, og Dagen efter 
leiede Sogneforstanderskabet et Huus i Kirkebyen til 
Koleralazaret. Da jeg næste Søndag kom i Kirken, 
troede jeg at Præsten vilde have læst mig Texten, men 
han talte ikke et Ord derom, og har aldrig senere be
rørt denne Sag.

Aaret derefter døde Biskop Mynster, der med sin 
Villie aldrig gjorde nogen Skolelærer Godt, og kort 
efter min gamle Præst, Consistorialraad Wewer, Han 
var af Naturen en god, men svag og letsindig Mand, og 
hans ulykkelige huuslige Forhold gjorde ham sløv og 
ligegyldig for sine Forretninger. Han blev næsten 90 
Aar gammel.

Biskop Mynsters Eftermand blev Skolelærernes Ven 
Professor Martensen. Ved de bedre Skolelærerembeders 
Besættelse havde Mynster altid foretrukket mislyk
kede theologiske Kandidater for ældre Skolelærere 
med seminaristisk Dannelse; Martensen erklærede, at 
den, der ikke duede til Præst, duede heller ikke til 
Skolelærer, og at en Mand med tilstrækkelig semina
ristisk Dannelse ikke burde tilsidesættes for saadanne 
uduelige Subjekter. Da derfor Frederiksberg Skolelæ
rerembede, det bedst lønnede i Danmark, blev vakant, 
besatte han det med en Seminarist, der længe havde 

været Skolelærer i Nabosognet, uagtet en heel Masse 
Ansøgninger fra theologiske Kandidater vare ind
komne derom. Ganske modsat handlede Mynster ved 
følgende Ledighed, hvorved jeg spillede en Rolle. 
Veienbrød Skole blev vacant, og jeg indgav Ansøgning 
derom til Provsten, som sagde, at jeg ganske sikkert 
vilde erholde den. Da jeg kom hjem, overveiede jeg 
Sagen nøiere og fandt, at det Hele jeg vilde vinde ved 
Flytningen maaske kunde beløbe sig til 50 Rd., og jeg 
vilde derfor hellere blive hvor jeg var, og jeg besluttede 
da at træde tilbage, for at en yngre Mand, en god Ven 
af mig, kunde erholde Embedet. Jeg gik derfor igjen 
til Provsten og forlangte min Ansøgning tilbage. »Er 
De gal?« sagde han. Jeg sagde ham, at jeg for en ube
tydelig Fordeel ikke vilde træde iveien for en Anden, 
som trængte mere dertil end jeg. »Deres Ædelmodig
hed skal blive belønnet«, sagde Provsten. »Skolelære
ren her i Byen er Død; hans Embede faaer De vel ikke, 
da jeg har lovet Bendixen i Daugløkke at anbefale ham 
dertil hos Biskoppen, som har Kaldsret dertil, men De 
kan være Dauglykke Skole saa vis, som om De allerede 
havde den«. Jeg takkede og gik. Bendixen skrev sin 
Ansøgning som Provsten varmt anbefalede, men da 
Biskoppen havde læst den, sagde han: »Hils Provst 
Benzien, og sig ham, at jeg ikke lader mig foreskrive 
Regler af ham«. Kort efter kaldte han en theologisk 
Kandidat, og Bendixen og jeg forblev hvor vi vare.

Jeg fik nu ogsaa en ny Sognepræst. Efter den gamle 
Wewers Død blev Provst Hall ved Frue Kirke i Svend
borg udnævnt til Præst i Karlebo. Denne elskværdige 
Mand og hans ligesaa elskværdige Familie behandlede 
Skolelærerne som deres Ligemænd. Hver Søn- og Hel
ligdag spiste vi Frokost og drak Kaffe hos Provsten. 
Han og Familien aflagde ofte venskabelige Besøg hos 
Skolelærerne, og disse bleve ofte inviterede til Selskab 
hos Provsten, ved hvilken Ledighed det gjeme gik 
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meget gemytligt til med Musik og Dands til langt ud 
paa Aftenen; min Kone, der, uagtet hendes Alder, 
dansede udmærket, morede sig meget i disse Selska
ber. Til Afvexling legede vi undertiden Pantelege eller 
spillede Kort og Gnav, hvori Provsten var en Mester. 
Allerede strax ved Provstens Ankomst kom jeg i nær 
Berørelse med denne herlige Familie, da Provsten an
modede mig om, naar jeg efter Skoletiden havde Tid 
dertil, at hjælpe ham med de kommunale Forretnin
ger, der var i stor Uorden; den Betaling, han tilbød 
mig derfor, afslog jeg, men han betalte mig rigeligt paa 
andre Maader. Ved saaledes daglig at komme i Huset 
fik jeg ret Ledighed til at kjende disse Menneskers 
ædle og menneskekjærlige Karakteer. Fra Morgen til 
Aften vrimlede Køkkenet af Fattige, der alle fik fuldt 
op, og de fattige Konfirmander fik hver Dag Middags
mad, og var der Syge i Nærheden, blev der bragt dem 
Middagsmad. Hver Dag i lang Tid spiste jeg Aftens
mad med Familien og tilbragte derpaa ofte en Timestid 
ved et Glas Punsch i Samtale med Provsten og hans 
Kone, og jeg maatte da give dem alle de Oplysninger, 
jeg vidste om de Fattige, om Aarsagen til deres Trang, 
og om hvorledes jeg mente at den kunde afhjælpes. At 
min Kone maatte kjede sig i min Fraværelse om Afte
nen, indsaae Fruen, som derfor bad mig tage hende 
med. Enkelte Gange gjorde jeg det, men da Pigen var 
et Barn, kunde hun ikke godt være hjemmefra. Nu fik 
jeg ogsaa af Fruen en Kommission at besørge, der vir
kelig ikke var behagelig. Him bad mig nemlig at give 
hende Oplysning om alle de virkelig Trængende, som 
jeg kjendte eller kunde opsøge, da hun vilde skjænke 
dem og deres Bøm hver to Stykker Linned. Derpaa 
maatte jeg tilsige dem Alle at møde paa en bestemt Dag 
i Præstegaarden, hvor der blev taget Maal af dem og i 
flere Dage var Fruen beskjæftiget med at skjære Lin
ned til de Fattige, hvis Antal ikke var ringe, da der 

bestandig kom Flere og Flere til. Fruen meente, at de 
kunde sye det selv, men Mange kunde ikke, og hun 
maatte derfor ogsaa paatage sig denne Uleilighed. En
kelte solgte Linnedet, saasnart de havde faaet det. Med 
denne Linneduddeling vedblev hun utrættelig i alle de 
Aar hun boede i Karlebo.

Provstens Broder, den senere saa berømte Geheime- 
raad Hall, var imidlertid bleven Minister for Kirke- og 
Underviisningsvæsenet, og jeg troer virkelig at Prov
sten glædede sig derover alene for Skolelærernes 
Skyld; thi han havde megen Indflydelse paa denne sin 
yngre Broder. Under sine Samtaler med os Skolelærere 
udspurgte han os nøie om Skolelærernes Kaar og Stil
ling og paa hvad Maade den mutigen kunde forbedres, 
og fremførte derpaa sin egen Mening derom. Endelig 
udkom Loven af 8. Marts 1856 om Forbedring i Sko
lelærernes Kaar. Denne Lov er en næsten nøiagtig 
gjengivelse af Provstens og hans Skolelæreres For
handlinger om denne Gjenstand, hvilket tydeligt viser, 
at Provst Hall ved sin Indflydelse paa Broderen væ
sentlig har bidraget til Udgivelsen deraf.

I Aaret 1858 døde min sande Ven, den ærlige og 
virksomme Provst Benzien temmelig pludselig af en 
Brandbyld i Nakken. Hans Død var et haardt Slag for 
Provstiets Skolelærere, hvem han stedse havde be
handlet med sjelden Humanitet og Velviltie. Som efter 
en stiltiende Overenskomst mødte vi derfor Alle ved 
hans Baare, for at ledsage hans jordiske Levninger til 
hans sidste Hvilested paa Asminderød Kirkegaard. 
Provst Hall holdt Talen, hvoraf følgende Ord træf
fende skildrer ham som den virksomme Embedsmand 
og den elskværdige Huusfader; saaledes lyde Ordene: 
»Han deelte sin Tid imellem sine Embedsforretninger, 
sin Familie og sine Blomster« - (han var nemlig en stor 
Ven af Have- og Blomsterdyrkning). Jeg tillige med 
syv andre af mine Kolleger havde den Trøst at bære 
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denne vor elskede Foresatte ud af Kirken, hvorpaa vi 
bleve afløste af Sognets Bønder, der bare ham til Gra
ven, hvor en Psalme blev afsjungen, hvis første Vers 
lyder saaledes:

»Stirrer ei i Graven ned
med de taarefyldte Blikke!
thi i Graven er han ikke
han er hist i Evighed.«

Ja gode Benzien! sikkert er Du efter Døden gaaet ind 
til din Herres Glæde; thi faae Præster have saa redeligt 
stræbt at opfylde deres Pligter som Du.

Allerede strax efter Benziens Død, var Hall bleven 
konstitueret til Provst for Liunge-Kronborg Herred, 
men han vilde helst være fri for denne Ære, der med
førte meget Arbeide og ingen Fordeel. Provstiets samt
lige Skolelærere ønskede derimod Hall til Provst, og 
ved Benziens Begravelse anmodede de derfor mig og 
mine Kollegaer i Karlebo om, hvis muligt, at formaae 
ham til at modtage Valget. Da vi sagde ham, at det var 
et almindeligt Ønske, vilde han ikke modsætte sig, og 
saaledes fik vi da istedet for den Afdøde en Provst efter 
vore Hoveder. Fra den første Dag, da Hall kom til 
Karlebo, havde han havt mange Vanskeligheder at 
overvinde. Skole- og Fattigvæsenet var i Uorden, Kir
kegangen var forsømt og i og udenfor Kirken herskede 
under Gudstjenesten den største Uorden; men med en 
mageløs Udholdenhed vidste han at bringe Orden i det 
Hele. Han udvirkede at en ny Skole blev bygget i Kar
lebo By og en mindre Skole oprettet i Brønsholm. Sog
nets Børn bleve nu fordeelte paa disse fem Skoler, 
hvorved det overdrevent store Børneantal blev for
mindsket (mit var voxet til henimod 150); en regel
mæssig Skolegang blev indført, og de nødvendige Bø
ger, Landkort og Requisitter anskaffede. For de vir
kelig Fattige drog han en priselig Omsorg og søgte ved

rigelige Gaver fra sig selv og Andre og især ved Opret
telsen af den mindre Fattigkasse at forebygge at de 
Trængende skulde komme under det forhadte Fattig
væsen; i Forsamlingen af dettes Styrere talte han med 
Varme de Fattiges Sag, og udvirkede dem som oftest 
en større Understøttelse. Hall var en udmærket Præ
dikant, og ved sine herlige Prædikener tiltrak han sig 
snart en saa talrig Kreds af Tilhørere, at den temmelig 
store Kirke næppe kunde rumme dem. Den Uorden, 
der forhen havde fundet Sted i Kirken, blev jeg som 
fungerende Kirkebetjent bemyndiget til at fjerne. Ved 
Gudstjenestens Begyndelse og Ende læste jeg i Kordø
ren og gik Præsten tilhaande ved Altergang og Bame- 
daab. Naar Præsten gik paa Prædikestolen, gik jeg ned 
og satte mig ved Døren, ved hvilken Enhver, der kom 
under Prædikenen maatte blive staaende; hvem der 
sladrede eller støiede kunde være visse paa mit vrede 
Blik, en Rysten med Hovedet eller et venskabeligt Slag 
paa Skulderen, og det frugtede altid, da man vidste, at 
jeg var instrueret af Provsten. I de forrige Præsters Tid 
sad der Sælgekoner i Vaabenhuset og tæt udenfor Kir
kedøren med Brød og Cigarer stundom stod endog 
Cigarrygere indenfor Kirkedøren og dampede medens 
jeg læste Slutningsbønnen. Sælgekoneme viste jeg ud 
paa Gaden og forbød Tobaksrygning paa Kirkegaar- 
den. Enkelte syntes at jeg gik for vidt i min Iver og 
knurrede derover, men de Fleste syntes godt derom og 
roste mig fordi jeg havde bragt Ro og Orden i Kirken, 
og jeg havde deraf den Fordeel, at jeg derved gjorde 
Bekendtskab med den bedre Deel af Sognets Beboere 
udenfor mit eget District, og ofte tilligemed min Kone, 
blev indbudt til deres Gilder eller inviteret til at besøge 
dem. Provst Hall sørgede ogsaa meget for at faae Kir
ken og Kirkegaarden forskjønnet, fik en ny Altertavle, 
og anskaffede for egen Regning en ny Døbefont og en 
uopdirkelig Kirkeblok, begge Dele af støbt Jern. Da 
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den gamle Kirkegaard var for lille i Forhold til Sognets 
Størrelse, fik Hall, efter megen Kamp med Finants- 
ministeriet, der hævede Kirketienden, dette til at 
kjøbe et Stykke Jord, hvorpaa en heel ny smuk Kir
kegaard blev anlagt. Kaldet gavnede han ved at ordne 
Præstetienden, der forhen havde været ydet in natura, 
saaledes at den for Fremtiden skulde betales med 
Penge efter Kapitelstaxten. Ligeledes byggede han et 
nyt meget smukt og beqvemt indrettet Vaaningshuus, 
istandsatte hele den øvrige Deel af Præstegaarden og 
udvidede og forskjønnede Haven, som nu er af de 
skjønneste jeg kender. Halls Fortjenester bleve kun 
slet paaskjønnede af den mere formuende Deel af Sog
nets Beboere, der idelig knurrede over de forøgede 
Udgifter til Skole- og Fattigvæsen uagtet de selv havde 
Gavn deraf. Skolelærerne, Husmandsstande(n) og de 
Fattige for hvis Vel han stedse sørgede, elskede ham 
derimod. Denne Stemning gav sig Luft ved følgende 
Leilighed. Paa en Reise til Kjøbenhavn var Provsten 
saa uheldig at knuse Knæskallen, hvorfor han maatte 
indlægges paa Frederiks Hospital, hvor han laae længe 
inden han nogenlunde kom sig. Ved hans Hjemkomst 
havde Skolelærerne og Kirkebyens Huusmænd bygget 
en smuk Æresport oplyst med Lamper, og Husene 
vare illuminerede. Vi havde samlet os om Æresporten, 
hvor vi modtog ham med en Sang og ønskede ham 
velkommen. Fra Vognen takkede Provsten os rørt for 
vor Opmærksomhed, og Alt var Jubel og Glæde. Men 
pludselig blev Glæden afbrudt ved at Bønderne kom 
med Sprøiten, da de sagde at Lamperne paa Ærespor
ten let kunde stikke Ild paa Byen. Brandfogeden an
meldte Sagen for Branddirektøren, denne for Birke
dommeren, og vi blev idømte Mulkt for vor Opmærk
somhed mod vor kjære Provst. Det hele Optrin var 
anlagt af Bønderne for at gjøre Skandale og ærgre 
Provsten og hans Venner; thi det var stille Veir ingen

Huse vare i Nærheden, Lamperne vare af Glas og alle 
Tagene vare bedækkede med et tykt Lag Snee. Jeg har 
glemt at fortælle, at Provst Hall hver Søn- og Hellig
dag, efter at Kirketjenesten var forbi afvexlende holdt 
Gudstjeneste paa Brønsholmsdal og Nivaa, ligesom 
han ogsaa en Gang om Ugen skifteviis holdt Bibellæs
ning i en af Sognets Skoler.

Provst Hall, præst i Karlebo 1854-63. 
Sognekort udarbejdet til »Danmarks Kirker og Skoler« 1922.

Hos Provst Hall gjorde jeg Bekjendtskab med hans 
Broder Geheimeraad Hall, der nu var bleven Konseils
præsident og Udenrigsminister. Vi fire Skolelærere i 
Sognet vare bievne enige om, at vi burde takke ham for 
Loven af 8. Marts 1856, og den ældste af os blev valgt 
til Ordfører. Provsten anmeldte os, og vi kom ind. 
Istedetfor de puddrede Parykblokke af Ministre vi vare 
vante at see, fandtes her en Mand for os i en simpel sort 
Frakke uden Orden og Stjerne, med et ungdommeligt 
muntert og godmodigt Ansigt, hvori det sædvanlige 
Hofsmil ganske manglede. Ordføreren havde i imidler
tid tabt Mælet, og ingen af os Andre vovede at sige et 
Ord af Frygt for at komme til at tale i Munden paa 
hinanden, men Ministeren talte for os. Efter at han 
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venligt havde besvaret vor Hilsen, bevidnede han os 
sin Glæde ved at see os som Repræsentanter for vore 
Embedsbrødre og talte med saa megen Varme og Sag
kyndighed om Skolevæsenet, at vi maatte beundre 
ham. Det blev dog desuagtet en uheldig og forfeilet 
Audients, og vi gik temmelig slukørede bort. Dette 
var første Pintsedag 1860. Dagen efter bad Præsten 
mig at holde en Kirkestol ledig dl Ministeren og hans 
Familie. Da de kom til Kirkedøren var denne og Vaa- 
benhuset saa opfyldt af Mennesker at det var umuligt 
at trænge sig frem, jeg bad derfor Hans Exellence at 
opholde sig indtil Mængden var kommen forbi, dette 
gjorde han, og for dog at sige Noget, sagde han, da det 
begyndte at regne: »Det er et ubehageligt Veir, jeg 
vilde gjerne i Eftermiddag til Frederiksborg for at see 
Slotsruinen, da jeg ikke endnu har faaet Tid at komme 
ud siden Slottet brændte«. - »Ja Deres Exelence er vist 
meget bebyrdet med Forretninger« sagde jeg. - »Det 
kan De være vis paa« fik jeg til Svar - »Jeg er saa 
bunden som en Hund«. Dette jævne Svar gav mig 
Mod, og jeg fortalte ham, at det igaar havde været vor 
Hensigt at takke ham for Loven af 8. Marts 1856, men 
at Ordføreren havde glemt Munden hjemme, hvorfor 
jeg nu i samtlige Skolelæreres Navn vilde bevidne ham 
vor Taknemmelighed. Han trak paa Smilebaandet og 
sagde: »Ere De da virkelig fomøiede med denne Lov?« 
- »Ja« svarede jeg, »den opfylder alle vore billige For
dringer« - »Det er mig kjært« sagde han, »ja dengang 
gik den igjennem; nu vilde det næppe have ladet sig 
gjøre. I eet Punkt vilde jeg dog gjeme have havt den 
anderledes, nemlig med Hensyn til Kaldsretten; den 
borde have været omvendt, idet Direktionen borde fo- 
reslaae og Sogneforstanderskabet vælge. Man havde da 
Sikkerhed for at faae duelige Lærere«. Medens vi saa
ledes samtalede, var Menigheden kommen ind i Kir
ken, og jeg bad Ministeren og hans Familie træde ind 

i Kirken, hvor en ledig Stol stod rede for dem. Efter 
at have taget Plads trykkede Ministeren min Haand og 
takkede hjerteligt for min Opmærksomhed. Den her 
saa meget omtalte Lov bestemmer iblandt Andet at 
Skolelæreren skal have anstændig Bopæl for sig og sin 
Familie bestaaende af tre gipsede og tapetserede Væ
relser med Kakkelovne, Køkken, Spisekammer og Pi
gekammer, somt tilstrækkelig Huusrum til Produk
terne af sin Jord og sine Kreature, nemlig: Lo og Lade, 
Kostald, Faare-Svine- og Hønsehuus. Foruden de ham 
ved Anordningen af 29. Juli 1814 hjemlede Indtægter 
tillægges der ham endvidere: det fulde Offer uden no
gen Afkortning 3 Mark aartig i Skolepenge af hvert 
Barn, Alderstillæg af 25 indtil 50 Rd aarlig, og endelig 
naar han efter at have tjent i 30 Aar, % af Embedets 
Indtægter i Pension. Det er en Lov, som nok er værd 
at takke for.

Den 2. December 1859 havde min Datter Emma 
Bryllup med Kunstdreier Voigt i Hillerød, og denne 
Dag var en Glædesfæst for os Alle. Vi tænkte dengang 
ikke paa, at dette lykkelige Ægteskab, der var grundet 
paa gjensidig Agtelse og Velviltie efter faa Aars Forløb 
skulde ved Døden blive opløst; men Herrens Veie ere 
ikke vore Veie, og vi maa med Taalmodighed under
kaste os hans vise Førelser.30)

Ved min Ankomst til Karlebo vare Sognets Beboere 
rigtige gammeldags Bønder, der boede i simple Huse 
med klinede Leervægge, kjørte til Kirke i simple 
Bræddevogne, klædte sig i Vadmel og Hvergam og 
spiste Risengrød og Klipfisk ved deres Gilder, hvortil 
man selv maatte medbringe Skee og Kniv; Gafler 
brugte man ikke. I min temmelig lange Embedstid 
forandredes dette mere og mere. De gamle Huse bleve 
nedbrudte og nye opførte af Grundmuur med smukke 
malede gipsede og tapetserede Værelser; istedet for 
Bræddevognene anskaffede man sig Equipager til 4 a 
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600 Rd.; Vadmel og H vergam, bleve afløste af flint 
Klæde, uldne Kjoletøier, Silkekjoler og kostbare 
Schawler, Fruentimmernes guldbroderede Huer med 
tilhørende Baand kostede ofte 20 à 30 Rd. Ved Gil
derne gik det brillant til; Bordene vare dækkede med 
Damaskes Duge og Servietter, Porcelæn og Glas, Sølv- 
skeer, Knive og Gafler. Retterne bestod i kraftig 
Suppe med en Masse trillede Kjødboller, diverse Sor
ter Stege og en uendelig Mængde forskjellige Kager, 
Viin og Punsch. Raaheden stak dog som oftest igjen
nem, idet man ofte under Dandsen - dampede sin 
Dame i Ansigtet med Cigaren, drak af Brændeviinsflas- 
ken og tørrede Ansigtet og Næsen med Ærmet.

Jeg tør med Sandhed sige, at vistnok saare Faae have 
været saa utrættelige i Udførelsen af deres Pligter som 
jeg. Uagtet de mange Hindringer, der, især i Førstnin
gen, stillede sig i Veien for min Embedsførelse, gik jeg 
dog frem med rastløs Iver og Gud gav mig Mod og 
Kraft til med seig Udholdenhed at udføre min Gerning 
i Skolens og Kirkens Tjeneste. Miskjendt af mine Fo
resatte og lønnet med Utaknemmelighed af dem, for 
hvem jeg virkede, maatte jeg søge Lønnen i min egen 
Bevidsthed om at have opfyldt min Pligt. Jeg blev dad
iet for Det, hvorfor man borde have rost mig; mine 
Fordringer om Læsebøger og Landkort til Skolen 
bleve afviste med bidende Svar og Bebreidelser for 
Stridighed; man vilde bestikke mig til at see igjennem 
Fingrene med Børnenes Forsømmelser, og da jeg ikke 
vilde det, afkortede man mig i Høitidsofferet; man an
klagede mig endog fordi jeg læste en Time længere i 
Skolen end der var befalet. Alle disse Ubehageligheder 
forsvandt dog efterhaanden, da jeg fik andre Foresatte, 
som paaskjønnede min Flid og med roesværdig Iver 
kom mig imøde med Raad og Daad. Da mine Foresatte 
hædrede mig og tog mit Parti imod ubillige Klager, 
lærte Børnenes Forældre at indsee og påskjønne min

Iver for deres Børns Undervisning og lagde ved enhver 
Ledighed deres Agtelse og Velvillie for Dagen.

Ligesaa ufortrødent, som jeg virkede i mit Kald ar- 
beidede jeg ogsaa for mig og min Familie. Jeg stod 
hver Morgen op Kl. imellem 3 og 4, og fodrede mine 
Kreaturer, som jeg selv passede hele Dagen, naar jeg 
var hjemme. I min Fritid arbeidede jeg ufortrødent i 
Mark og Have. Med egen Haand røddede jeg et heelt 
Stykke Jord for Tjørn og Krat, gravede over 200 Favne 
Grøfter, brækkede Steen op, slog, meiede og høstede, 
ved mine Børns Hjælp alt mit Hø og min Sæd, som vi 
endog, naar jeg ihast ikke kunde faae Vogn dertil, bar 
ind i Laden. Jeg anlagde en stor Have paa omtrent 6 
Skp. Land, som jeg dyrkede med Flid, plantede og 
podede en Mængde Frugttræer, og paa en Bakke i 
Udkanten indtil Store Dyrehave plantede jeg en 
Mængde vilde Træer og Pragtbuske, saa at jeg med 
Tiden fik en smuk lille Lystskov med skyggefulde 
Gange og Lysthuse, hvori jeg anbragte Borde og 
Bænke. For at have en hyggelig Bopæl gik jeg paa 
Akkord med Sogneforstanderskabet, idet jeg for en 
moderat Betaling selv paatog mig Arbeidet. Saaledes 
lod jeg grave en Kjelder, opførte en ny Skorsteen, og 
to miurede Gavle istedetfor de tæggede Skraagavle, ind
rettede et rummeligt Værelse med 2 Fag Vinduer paa 
Loftet, lagde nyt Gulv i alle Værelserne, som jeg ma
lede, gipsede og tapetserede. Uagtet jeg fik Hjælp der
til af Sognet og jeg udførte mange af Arbeiderne selv, 
maatte jeg dog dertil tage mange Penge af min egen 
Lomme. Jeg opnaaede saaledes hvad jeg ønskede, 
nemlig en hyggelig Bolig med en smuk Have, og Kar
lebo Overdrevs Skole var, da jeg forlod den, en af de 
smukkeste i Landet.

Min Kone, der, om muligt, endnu var flittigere end 
jeg, spandt, syede og strikkede, gjorde Uldent og Lin
ned, og førte en net og sparsommelig Huusholdning.
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Vorherre lagde sin Velsignelse til vor Flid, Kreatu
rerne trivedes, Mark og Have, gav rige Afgrøder og vi 
havde vort gode Udkomme. Men vi begyndte begge at 
ældes og vare derfor kjede af de Bryderier Jordens 
Dyrkning foraarsagede os; desuden vare Børnene 
dragne hver sin Vei, og vi vare ene med en lille Pige, 
som vi havde til vor Opvartning. Vi leiede derfor Av
lingen bort imod en aarlig Afgift af 50 Rd 2 Pd. Smør 
om Ugen og 2 Potter nymalket Mælk om Dagen.

I flere Aar førte vi nu et virkeligt behageligt Liv. 
Sædpriserne vare stegne betydeligt og min Løn følgelig 
større; jeg havde 50 Rd. aarlig i Skolepenge og 50 Rd. 
i Alderstillæg og Offeret var tiltaget betydeligt. Ved 
Provst Halls Anbefaling erholdt jeg, som det hed, for 
Flid i Skolens Tjeneste, et Gratiale af 50 Rd. af Sko
lefonden. Jeg har glemt at fortælle, at jeg fik et lig
nende Gratiale i Helsingør og desuden et aarligt Tillæg 

af 50 Rd. til min Løn. Slige Opmuntringsmidler gjør 
godt, da man deraf seer, at den Underordnedes Virk
somhed dog undertiden bliver paaskjønnet af hans Fo
resatte. Endnu mere end Gratialet glædede mig den 
hjertelige Venlighed, hvormed jeg blev modtaget af 
Amtmanden, den senere Minister Rottwit.* Han tog 
mig ved Haanden og førte mig ind i sit eget Værelse og 
sagde, at jeg var saa godt anbefalet af Provst Hall, at 
det havde været ligefrem Uret, om man havde nægtet 
mig denne Belønning, som jeg saa ærlig havde fortjent. 
Vel en god halv Time underholdt han sig med mig, og 
ved Bortgangen fulgte han mig ud af Døren, gav mig 
Haanden og bad mig hilse min Kone. Med Provst Hall 
og hans vakkre Familie vedblev jeg at staae i det ven
skabeligste Forhold, hvilket endnu længe efter at vi

* Da jeg kom for at takke ham. 

Lærer synger til begravelse. Tegning af Julius Exner 1866.
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have været adskilte har bevaret sig. Ligeledes pleiede 
vi Omgang med mange af Egnens agtværdige Familier, 
som ofte besøgte os og hvem vi aflagde Gjenbesøg. Vor 
kjæreste Fomøielse var dog at besøge vor kjære Datter 
og hendes Mand, og glæde os over deres huuslige 
Lykke og det kjærlige Samliv de førte. Hver Sommer 
gjorde vi desuden gjeme en Lystvisit til Helsingør og 
Kjøbenhavn. Vore Børn, hvoraf tre vare i Udlandet 
glædede os alle ved deres gode Opførsel, og naar vi fik 
Brev fra dem, var det en sand Glædesfest for os Ålle, 
som vare herhjemme. Min Kone og jeg førte det lyk
keligste Liv med hinanden, der var aldrig et ondt Ord 
imellem os, vi havde en smuk Bopæl i en behagelig 
Egn, vort gode Udkomme, og levede i god Forstaaelse 
med hele Verden. En Gjæld jeg under den forløbne 
Tids trange Kaar var kommen i, ængstede mig ikke, da 
jeg nu i mine forøgede Indtægter saa Udvei til lidt efter 
lidt at betale den.

Glæden er desværre ikke ublandet, og Lykken varer 
saa kort. Ved Begravelser paa Landet hersker den 
Uskik, at Skolelæreren skal gaae hen til Sørgehuset og, 
som det hedder, synge Liget ud, derpaa følge dette til 
Kirkegaarden, hvor han foruden at synge Liget ind, 
ofte maa staae og synge en heel Time over Graven, 
indtil denne er tilkastet, klappet og pyntet med Blom
ster og Krandse. Man kan tænke sig hvor byrdefuld 
denne Forretning maa være i Vinterens Tid, naar det 
regner, sneer eller stormer og hvormeget man derved 
udsætter sig for at blive forkølet og miste sin Helbred. 
Saaledes gik det i detmindste mig. Midt om Vinteren 
havde jeg i kort Tid tre Lig efter hinanden; det blæste, 
sneede og regnede, og jeg havde en Fjerdingvei eller 
halv Miil til Sørgehuset og derfra henimod en Miil til 
Kirken. Gjennemblødt var jeg, da jeg kom til Sørge
huset, gjennemblødt stod jeg paa Kirkegaarden og gjen

nemblødt og forfrossen kom jeg hjem. Hvor haard- 
før jeg end er af Naturen, paadrog jeg mig dog derved 
en Forkjølelse, begyndte at skrante og var i længere 
Tid hverken rigtig syg eller rigtig frisk. Desuagtet pas
sede jeg, som sædvanlig mine Forretninger i Skolen og 
gik om Søndagen i Kirke, men undertiden blev jeg saa 
angreben, at jeg maatte gaae tilsengs, og i Kirken var 
jeg ofte nærved at falde omkuld af Mathed, og havde 
Møie med at vinde hjem. Dette bemærkede Provsten, 
og sagde, at jeg skulde give Børnene fri, afholde mig 
fra Kirken, lægge mig ordentlig tilsengs og kalde en 
Læge; min Kone raadede mig til det Samme. Men jeg 
ansaae det Hele for en Bagatel, som nok vilde gaae over 
af sig selv, og vedblev afvexlende at stavre omkring og 
ligge tilsengs. Det var en ubehagelig Tid; thi hjemme 
skjændte min Kone og gik jeg i Kirke, skjændte Prov
sten over, at jeg ikke var bleven hjemme, og jeg tror, 
at de havde god Grund dertil. Endelig udartede Syg
dommen til en temmelig stærk gastrisk Feber, som 
tvang mig til at holde Sengen og tilkalde en Læge. 
Desuagtet tiltog Sygdommen Dag for Dag; jeg plage
des af Forstoppelse og hæftige Mavesmerter, mistede 
ganske Appetiten og kastede næsten uafladelig op; dog 
nei jeg kastede ikke op, men havde Qvalme og smer
tefulde krampagtige Trækninger, som om jeg hvert 
Øjeblik skulde kaste op. Jeg troede bestemt, at jeg 
aldrig vilde komme paa Benene mere, hvilket jeg dog 
ikke nænnede at sige til min Kone, men vedblev be
standig at trøste hende med, at jeg nok vilde komme 
mig igjen. Min gode Kone pleiede mig med den største 
Ømhed, og med mageløs Taalmodighed fandt him sig 
i mine vrantne Luner og knubbede Ord, som Smerten 
afpressede mig. Endelig begyndte jeg dog lidt efter lidt 
at komme mig, men jeg var saa mat, at jeg ikke kunde 
staae paa Benene, og det gik meget langsomt med min 
Helbredelse. Min Læge Kornerup, raadede mig til at 
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søge min Afsked, da jeg ved at gaae i Kirke udsatte mig 
for at falde tilbage, og min Kone og mine Børn under
støttede ham af alle Kræfter. Provst Hall, der gjeme 
vilde beholde mig, raadede mig derimod til at antage 
en Hjælpelærer indtil jeg igjen selv kunde varetage min 
Embedsførelse. Efter moden Overveielse og Raadfør- 
sel med min Kone, der forestillede mig hvor haardt det 
vilde være for hende, om jeg her, fjernt fra vore Børn, 
skulde falde bort og efterlade hende alene imellem 
Fremmede, besluttede jeg endelig, hvor nødig jeg 
vilde, at søge om min Afsked, hvilken jeg efter et halvt 
Aars Forløb erholdt med en Pension af 283 Rd. 18 
Mark aarlig. Uagtet jeg i den sidste Tid var saa rask, 
at jeg godt selv kunde have passet mit Embede, lod 
min gode Provst Skoleunderviisningen besørge ved to 
af de andre Lærere i Sognet, og fritog mig for alle 
kirkelige Forretninger, alle mine Indtægter beholdt jeg 
desuagtet ubeskaaret indtil den Dag, da jeg forlod Em
bedet, det var den 1. Mai 1862, altsaa 30te Aarsdagen 
efter at jeg havde tiltraadt det. Jeg var saa frisk og 
sund, som jeg nogensinde havde været, og med Anger 
over mit, som jeg syntes, overilede Skridt tog jeg Af
sked med min kjære Provst Hall, og forlod det Sted, 
som jeg ved min Flid havde forskjønnet, som ved et 

mangeaarigt Ophold var bleven mig saa kjært, og hvor 
jeg havde haabet at indslumre til den sidste Hvile i 
Jordens Moderskjød. Dog da Provst Hall kort efter 
blev kaldet til Præst paa Frederiksberg, takkede jeg Gud 
for, at jeg ikke atter skulde være udsat for at overgives 
til en ny Præst, der maaske vilde finde Fomøielse i at 
plage sine Undergivne ved onde Luner, Skjødesløshed 
eller dumme Indfald. Men da min elskede Kone efter 
4^2 Aars Forløb døde, erkjendte jeg først, hvor godt 
det var for mig, at jeg dengang havde faaet min Af
sked, thi nu, da jeg var stærk og rask havde jeg neppe 
erholdt den, og jeg havde da siddet ene med min Søn 
og midt imellem Fremmede, ideligt saunende min Ko
nes kjærlige Aasyn, venlige Tale og hjælpende Haand; 
og mit skjønne lyse Paradis var maaskee, ved idelig at 
minde mig om den Bortgangne, bleven mig en mørk og 
traurig Ørk. Saaledes blev det, som syntes at være til 
min Skade, til mit Gavn; thi Gud styrer Alt saaledes, 
at det om kort eller længe faaer et godt Udfald for os 
selv eller Andre. Da vi forlod vort kjære Hjem i Kar
lebo, flyttede vi til min Datter og Svigersøn, Kunst
dreier Voigt i Hillerød, eller som denne By almindelig 
kaldes, Frederiksborg, hvorfor jeg under denne Titel 
begynder et nyt Afsnit af mine Erindringer.
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8. Frederiksborg

Hvilken en Fardsel og hvilket et Røre 
Findes ei her i vor livlige Stad. 
Lirerne spille og Vognene kjøre, 
Pyntede Damer spadsere i Rad, 
Klimpe Klaveer og studere Romaner, 
Spille til Morskab om Herrene Kort, 
Afskye som Pesten gemene Uvaner 
»Vadske og koge!« Fy saa bli’r man sort. 
Smaaherrer lapse og te sig som Løver 
Hilse ærbødigst paa Frøken og Mø. 
Drikke som Svampe, gi’r natlige Prøver: 
Gale som Haner, som Hundene gøe. 
Ja det er farligt hvor Dannelsen stiger. 
Anstalt vi bygge og snart faae vi Gas; 
Skole skal bygges adaare man siger 
Mon til os aUe vor Anstalt har Plads?

I et Aar opholdt vi os i vor Datters Huus, hvor vi, hvad 
Omgang, Spise og Drikke angik, havde det godt; men 
vante det stille Liv paa Landet, kunde vi ikke finde os 
i den Larm og Tummel, som er forbundet med Ophol

det i Kjøbstaden, især i en saa urolig By som Hillerød, 
ligesaa utaalelig var os den Stads og Pragt, som hersker 
her?1) Paa Landet boede vi midt i den frie Natur, og 
kunde i vore daglige Klæder gaae hvor vi lystede; her 
kunde vi ikke komme udenfor Døren uden at pynte os, 
og naar vi kom ud maatte vi vandre et godt Stykke paa 
den nøgne knudrede Stenbro, inden vi naaede Marken 
og Skoven; mest af Alt savnede vi dog vor deilige 
Have. Kjede af Bylivet leiede vi derfor en lille Ledig
hed paa Skovlyst. Her kom jeg atter i mit rette Ele
ment, som jeg har tilfælles med Vorherres Fugle, nem
lig den frie Luft. Vi havde Skov og Mark rundt om
kring os, Adgang til en stor Have og et Stykke Jord til 
vor Afbenyttelse, hvilket jeg dyrkede med Flid, hvor
ved jeg havde en behagelig og gavnlig Beskjæftigelse, 
og min Kone de til vor lille Huusholdning fornødne 
Grøntsager. Desuden savede og huggede jeg selv alt 
vort Brændsel og bar Vand og Ildebrand ind til min 
Kone, der, for at bøde paa vore knappe Indtægter, 
syede og strikkede med største Flid. Vorherre havde 

135



desuden paalagt os et Kors, der trykkede os meget. 
Den yngste af mine Sønner, Hans Christian, havde fra 
sin Barndom været en Slags Idiot. Desuagtet satte jeg 
ham, for dog at lade ham lære noget, i Dreierlære, og 
han lærte virkelig ogsaa endeel af Professionen, men 
kom aldrig saavidt, at han paa egen Haand kunde gjøre 
et Stykke Arbeide. Engang, mens han var i Lære, 
skulde han en Vinterdag, da det var meget glat, hente 
en Spand Vand ved Posten, hvorved han faldt og slog 
den ene Hofte. Nu havde det vel været hans Mesters 
Pligt at henvende sig til en Læge eller Barberer for at 
faa anbragt Igler eller Blodkopper paa Stedet, men han 
lod ham gaae og humpe saa godt han kunde. Endelig 
kom han en Dag humpende hjem, men han vilde ikke 
fortælle mig den rette Sammenhæng; han sagde, at det 
var kommet af sig selv. Jeg henvendte mig til en vis 
Læge, jeg ikke vil nævne, og han raadede mig til at 
gnide det med Kampferolie eller Opodeldok, da det 
var forstuvet. Omsider blev det værre og værre, han 
maatte gaa ved Stok og Krøkke, og tilsidst brød der 
Hul i Laaret. Doktor Kornerup anordnede Havregrøds
omslag, men Intet hjalp, det ene Hul brød ud efter det 
andet og tilsidst stank han, saa Ingen kunde komme 
ham nær, og min stakkels Kone, der skulde rede hans 
Seng og forbinde ham, gjennemgik Meget med ham. 
Han var desuagtet hjertefrisk og kunde spise to Gange 
saa meget som et andet Menneske, ja han var næsten 
umættelig. Foruden den Besvær, vi havde med hans 
Pleie, var det ogsaa besværligt, med vore Smaa Ind
komster, at underholde ham og desuden lønne Doktor 
og Apotheker. Jeg forlangte af Karlebo Sogneforstan- 
derskab 1 (Mark) daglig til hans Underholdning, hvil
ket blev mig nægtet, hvorfor jeg henvendte mig til 
Amtet, der tvang bemeldte hæderlige Sogneforstander- 
skab til at anbringe ham i Kost hos en agtværdig Fa
milie, som jeg selv fik Tilladelse til at vælge. Hos 

denne Familie var han i omtrent et Aar, og havde det, 
efter Omstændighederne, meget godt. Da blev han 
hæftig angrebet og blev indlagt paa Usserød Sygehuus, 
hvor omsider Døden efter smertelige Lidelser, endte 
hans lidet glædelige Liv. Uagtet han var Krøbling, var 
han ikke doven, men ville gjeme bestille noget, især 
strikkede han hurtigt og temmelig godt, og skjøndt 
han var Idiot, nænnede han som man siger, ikke en
gang at gøre en Kat Fortræd, ligeledes var han meget 
ærlig, og bedrog Ingen for en halv Skillings Værdi. Det 
var for os to gamle Mennesker en stor Lettelse at blive 
ham qvit, og da Døden omsider endte hans elendige 
Tilværelse, takkede vi Gud fordi han havde taget ham 
til sig.

Men andre Sorger rammede os haardere. Jeg havde 
en Stedsøn Thomas Hansen, og to Sønner Carl og Axel, 
som i mange Aar havde været fraværende, og nu op
holdt sig i Wien, alle tre vare meget ordentlige og flit
tige Mennesker, hvorfor det gik dem godt og de vare 
afholdte af Alle. Min Stedsøn havde, da han reiste, 
Intet, uden sine Hænder og sit Hoved at forlade sig 
paa, men han var et mekanisk Geni, og ved Flid og 
Retskaffenhed bragte han det saavidt, at han fik opret
tet en Maskinfabrik, giftede sig med en velhavende 
Pige, hvorved det blev ham muligt at udvide sin Be
drift, og han sad nu virkelig i gode Omstændigheder, 
levede et lykkeligt Familieliv og havde to elskværdige 
Børn. De to andre af mine Sønner vare Blikkenslagere, 
og arbeidede i en Vognlygtefabrik, hvor de havde god 
Fortjeneste. Jeg glædede mig ret over disse vakkre 
Børn, men midt i min Glæde kom Sorgen i Skikkelse 
af et Brev; det var fra min yngste Søn, og bragte mig 
den sørgelige Efterretning, at Thomas, efter at han i 
længere Tid havde skrantet, var afgaaet ved Døden, og 
næppe havde vi faaet Tid til at fatte os, før et andet 
Brev berettede os, at Carl ogsaa var død. Han havde
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faaet gastrisk Feber, hvorefter han vel var kommen 
sig, men var flere Gange falden tilbage; nu var han dog 
kommen saa vidt, at han kunde arbejde, men en Aften, 
da Broderen havde været ude, var Carl ved Hjemkom
sten syg; han lagde sit Hoved op til Broderens Skulder 
og døde et Øjeblik efter i hans Favn. Disse to, saa 
uventede Dødsfald tog vi os Alle meget nær, og jeg 
længtes nu inderlig efter min yngste Søn. Jeg skrev 
til ham, og en Dag, da jeg ikke tænkte paa Noget, kom 
han indad Døren til os. Jeg var henrykt, kyssede og 
klappede det store skæggede Menneske, som om han 
havde været et Bam. I otte Dage var han hos os, derpaa 
reiste han til Kjøbenhavn, hvor han havde faaet Ar
bejde. Denne kjære Søn, tilligemed min ældste ligele
des brave Søn Knud Valdemar der er Smed, og min 
eneste Datter Emma var alle dem, jeg har tilbage af de 
Atten Vorherre har skjænket mig; de øvrige haaber jeg, 
ville modtage mig i Evigheden. Jeg vil blot ønske, at 
de Tre, jeg har tilbage, maa leve og lukke mine Øine.

Allerede medens jeg boede i Karlebo, havde jeg med 
Interesse betragtet Frederik den Syvendes Færden mel
lem sit Folk, da han en heel Sommer igjennem med sin 
Gemalinde og hele Hoffet laae i Leir i Grønholts Skov, 
hvor han lod gennemgrave en Høi, hvorpaa man troede 
der havde staaet et Slot. Her paa Skovlyst havde jeg nu 
ret Leilighed til at iagttage ham, naar han stundom red 
med den yngre Forstraad Teisner og en forfalden Per
son Mørdrup, der gik tilhaande ved Fiskeriet, 
stundom ledsaget af et heelt Selskab laae paa Fiskeri i 
de mange Damme i Præstevang eller lille Dyrehave. 
Kongen var gjeme noget afstikkende klædt, bar sjæl
den Uniform, men i Almindelighed en sort eller blaa 
Frakke uden noget Ordenstegn, og paa Hovedet en 
Hue af en egen Facon, som jeg ikke formaaer at be
skrive. Var det koldt eller regnede, havde han gerne en 
blaa Soldaterkappe eller en Slobrok over sig og en 

bredskygget graa Filtehat paa Hovedet. Naar han laae 
i en Baad og fiskede, især naar han var ene med Teis
ner og Mørdrup, var han i sit rette Element, sladdrede 
og loe og fortalte eller lod sig fortælle den ene Historie 
efter den anden, undertiden lød hans Ord og Latter 
langt ud i Skoven. Engang hørte jeg Forstraaden for
tælle en lang Historie, Kongen lytted opmærksomt til, 
og da den var ude udbrød han: »Hahaha! det var en 
kostelig Spas, jeg misunder Dem den af mit ganske 
Hjerte«. En anden Gang saae jeg Teisner række Kon
gen Haanden, for at hjælpe ham op af Baaden. »Svup!« 
sagde Kongen idet han sprang iland, »hvad skal vi have 
til Frokost«. »Stegte Rødspætter, Deres Majestæt«, 
svarede Forstraaden og dermed gave de sig ifærd med 
Maaltidet, der var anrettet under et Træ i Skoven. Jeg 
har to Gange seet denne Konge vred. Den ene gang 
var, da han skulde seile under en Bro der var besat af 
Nysgjerrige, mest Bøm. Kongen reiste sig da op i Baa
den og sagde i en vred Tone: »Hvad staaer I der og 
gaber efter? I kunne jo let skyde hinanden ud i Van
det«. Den anden Gang var, da Mørdrup havde glemt 
at sætte Kongens Lænestol ud i Baaden og han havde 
altsaa Intet at sidde paa. Kongen skjeldte og bandte og 
Mørdrup trippede ængstelig omkring for at finde Kon
gens Stol, endelig fandt han den, fik fat i en Baad og 
bragte Stolen ud til Kongen. »Godt! Godt« sagde 
denne og klappede Mørdrup paa Skulderen. Kongen 
havde en lille Nordbagge, hvorpaa han ofte red, og det 
saa da næsten ud, som om Benene slæbede paa Jorden. 
I denne Stilling mødte jeg ham en Morgen tidlig, da 
det regnede dygtigt, ridende ud af Slottet, ledsaget af 
en Rideknægt, der ligesom Kongen var iført en lyse- 
blaa Rytterkappe og en graae Filtehat. Engang mødte 
jeg ham i Præstevangen, hvor han med en kort Felt
pibe i Munden, ganske alene kom kjørende i en lille 
Eenspændervogn, der blev trukket af een af hans
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smaae Nordbagger. Jeg har ofte seet Frederik den Sy
vende kjøre med een, to og fire Heste, men aldrig med 
sex; han kjørte ialmindelighed selv og havde gjeme sin 
Kone ved Siden. Grevinde Danner havde dengang, 
uden at være egentlig smuk, et opvakt Ansigt med to 
kloge Øjne, og naar man hilste hende, eller vel egentlig 
Kongen, nikkede him venligt og smilede over hele 
Ansigtet. Saaledes færdedes Frederik den Syvende 
daglig imellem sit Folk, og derved saavelsom ved sin 
Ærlige Ligefremhed, sin Danskhed og Kjærlighed til 
sit Folk vandt han enhver af sine Undersaatters Hjerte, 
og med fuld Fortrøstning kunde han sige: »Folkets 
Kjærlighed er min Styrke«. Uagtet hans mange og 
store Feil, maa man dog elske og agte ham for hans 
ærlige og redelige danske Hjerte.

Uagtet vore knappe Indtægter, førte min Kone og 
jeg dog paa Skovlyst et tilfreds og lykkeligt Liv; thi 
hvor der er Kjærlighed og Enighed, kan man nøies 
med Lidt, men jeg indsaa godt, at det ikke vilde gaae 
i Længden, hvis jeg ikke skaffede mig nogen Bifortje
neste. Jeg leiede derfor en rummeligere Ledighed i 
Nyhusene, hvor jeg oprettede en Skole for Drenge, da 
jeg ikke vdde bebyrde min Kone med det besværlige 
Skoleliv. Jeg begyndte med fire Drenge, og jeg kunde 
ingen flere faae, medmindre jeg vdde tage Drengenes 
Søstre med. Min Kone tdbød sig at undervise Pigerne 
i Haandarbejde, og nu strømmede Børnene td, og ef- 
terhaanden som jeg blev bekendt, forøgedes Bømean- 
tadet, saa at det tdsidst steg td 24, og havde jeg ved
blevet med Skolen er jeg overbevdst om, at dette Antal 
i kort Tid vdde være bleven betydelig forøget, da den 
Ene hedere vdde have sine Børn i Skole hos mig end 
den Anden. Vi gjorde os virkelig megen Flid med Bør
nenes Undervdsning; min Kone underviste de Smaa i 
Læsning og Pigerne i Haandarbejde, medens jeg læste 
med de Større, og Alt gik fortræffeligt. Forældrene

Christen Olsen flytter 1. april 1864 fra en lille lejlighed i Skov
lyst til en noget rummeligere bolig i Nyhusene tattere ved Hille
rød. Allerede den 16. i samme måned indrykker han en annonce 
i Frederiksborg Amtsavis for en nyoprettet pogeskole. Som den 
nederste annonce fra den 23. april viser, har elevgrundlaget varet 
for spinkelt, hvis man ikke ville optage de mindre børn også. Der 
findes kun disse to annoncer for Christen Olsens skole i Nyhu
sene. Der er derfor ingen grund til at betvivle, at hans skole var 
velbesøgt.
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skjønnede ogsaa paa vor Flid; thi foruden de maaned- 
lige Skolepenge sendte de os gjeme, naar de slagtede, 
en ikke ubetydelig Deel Flesk og Pølse. Vi havde saa
ledes nu vort, om just ikke rigelige, dog ret gode Ud
komme, og dog Tid nok til at adsprede os, da Under- 
viisningen ophørte Kl. 2; men min Kone gav sig ikke 
megen Tid til Adspredelser; foruden at passe sin lille 
Husholdning, syede og strikkede hun som sædvanlig 
med største Flid, og fortjente derved en ikke ubetyde
lig Skilling; kun om Aftenen havde hun Tid til at gaae 
en Spadseretour med mig. Jeg morede mig i min Fritid 
med at save og hugge Brænde, passe min lille Have og 
læse højt for min Kone, hvilket hun holdt meget af. 
Indbyrdes førte vi det lykkeligste Familieliv, kunde 
neppe undvære hinanden en halv Dag, og gjorde Alt, 
for at hjælpe og glæde hinanden. Der var aldrig ondt 
Ord imellem os, undtagen naar hun syntes, at jeg var 
uforsigtig med min Helbred, saa skjændte hun paa 
mig, hvilket jeg dog optog for gode Varer, da jeg vid
ste, at hun meente mig det ærligt. Det var os altid en 
Glæde, naar vore Bøm, Familie eller Venner besøgte 
os, og med Gjæstfrihed deelte vi da vort tarvelige Bord 
med dem.

Siden jeg flyttede fra Karlebo syntes Ilden at for
følge mig. Et halvt Aar efter, at jeg var flyttet fra Skov
lyst brændte det Huus, hvori jeg havde boet et Par 
Dage før Flyttedagen, og de tre Familier, som boede 
der, kom næsten nøgne ud af Luerne. Var jeg bleven 
boende der, er det rimeligt, at jeg havde mistet Alt. Ja 
maaske bleven indebrændt. I Nyhusene var der, me
dens jeg boede der, tree Gange Ildløs i et halvt Aar, og 
det i temmelig kort Afstand fra mig. Første Gang 
brændte syv Huse og omtrent en Snees Familier bleve 
huusvilde. Det var et rædsomt Flammehav at see, og 
Gnister og brændende Straae fløj masseviis om i Luf
ten. Heldigviis bar Vinden ind over Marken, saa at

Ilden ikke kom til at udbrede sig videre til de omlig
gende straatægte Huse. I korte Mellemrum brændte to 
Huse senere. Det første Huus havde man efter sigende 
forsøgt at stikke Ild paa under den første Ildebrand, og 
det andet havde Ejeren ved Hjælp af vaade Lagener to 
Gange reddet fra at brænde; det maatte dog alligevel 
afsted. Det er rædsomt saaledes og saa ofte at vækkes 
ved Brandraab midt om Natten, naar man ligger i den 
sødeste Søvn; thi man veed jo ikke om Huset brænder 
over Hovedet. Hertil kom, at Rygter, formentlig Kjæl- 
lingesladder, fortalte, at der havde dannet sig et Sel
skab af Gavtyve, hvis Hensigt var at afbrænde alle de 
straatægte Bygninger, og da jeg beboede en saadan, sov 
jeg siden efter aldrig rolig nogen Nat, og det var min 
faste Beslutning, snarest muligt at flytte hen i et Hus, 
der havde Tegltag.

Min Svigersøn, Kunstdreier Voigt, havde i et Par 
Aarstid lidt af Gigt, der bestandig blev værre og værre 
og tilsidst udartede til en fuldstændig Nervesvækkelse, 
han led bestandig af en hæftig Hovedpine, der slog sig 
paa Hjernen, og enkelte Gange talede han endog vildt. 
Der blev gjort Alt muligt for ham, han raadførte sig 
med alle Byens Læger og en Homøopath i Kjøben
havn, brugte Gigtkjede og Søbade og laa i længere Tid 
paa Frederiks Hospital, men Intet hjalp. Med alt dette 
laae han ikke tilsengs men gik oppe og passede efter 
Omstændighederne sine Forretninger, kun enkelte 
Gange blev han nødt til at søge Sengen. Det var ham 
en kjær Adspredelse at kunne gaae ud til os og drikke 
Kaffe om Morgenen; i Almindelighed ledsagede min 
Datter ham, men et Par Gange kom han alene. Efterat 
have hvilet sig lidt tiltraadte han, ledsaget af mig, 
Tilbagevejen, men han var saa mat og afkræftet, at han 
hvert Øjeblik maatte sætte sig. Vi vare alle af den For
mening, at han nok vilde komme sig, hvilket Haab, jeg 
endog nærede lige til Dagen før hans Død, da han var 
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temmelig hæftig angrebet. »Gaae kim hjem« sagde han 
til min Kone og mig, »jeg døer ikke inat«, men næste 
Morgen Kl. 4 kom der Bud, at han var død. Dette var 
det haardeste Slag, der nogensinde havde ramt os, min 
Datter var utrøstelig, og hans to smaa Bøm, for hvilke 
han saa gjeme vilde have levet, hulkede ved den kjær
lige Faders Lig. Det var et uerstatteligt Tab for hans 
Kone og Bøm. Ved hans langvarige Sygdom var hun 
kommet i en trykkende Gjæld, og savnede desuden 
den, der hidtil havde været hendes Hjælp og Støtte. 
Men Gud gav hende Kraft, hun opmandede sig og 
satte sig ind i Forretningen, som hun driver med en 
Nøjagtighed og Kraft, at hun ved sin Virksomhed gjør 
mangen Mand tilskamme. Gud har naadigt holdt sin 
beskjærmende Haand over hende og hendes Bøm og 
ved hans Bistand vil det nok i Fremtiden gaae godt 
med Forretningen, og hendes kjære Christian og Bertha 
ville sikkert blive hende til Hjælp og Trøst paa hendes 
gamle Dage.

Voigts Forældre vare velhavende Folk i Flensborg, 
Faderen Daniel Voigt var Koffardikaptajn og eiede sit 
eget Skib, med hvilket han gik paa lange Reiser, og 
ofte havde kostbare Ladninger inde. I Krigen fra 
1807-1814, da Kaperiet florerede, var Voigt paa Hjem
reisen med en kostbar Ladning, der saa at sige ud
gjorde hele hans Formue. Engellændeme kom og be- 
mægtige(de) sig Skib og Ladning, og Voigt var med 
det samme ruineret. Han havde ikke Mod til at bære 
eller paa anden Maade oprette sit Tab, men hensank i 
en Sløvhedstilstand, foretog sig aldeles Intet, og kom 
med Kone og Bøm i den yderste Årmod. Saasnart Bør
nene vare voxede nogenlunde til, maatte de derfor ud 
imellem Fremmede. Sønnen Hans blev sat i Rokke- 
dreierlære, men han gik ved sin Flid frem Skridt for 
Skridt. Han øvede sig i at tegne og skjære, arbejdede 
endog en Tid i Bissens Atelier, og bragte det ved Flid 

og Udholdenhed omsider saavidt, at han blev en ud
mærket Kunstdreier og Billedskærer. Da Døren til 
Frederiksborg Slotskirke skulde restitueres, blev Voigt 
udseet til at udføre dette Arbeide, og han udførte det

Hans Voigt. Selvportræt skåret i elfenben. Hans Voigt var som 
udlært kunstdrejer og billedskærer omkring 1850 kommet til Hil
lerød med sin 1. kone, Cathrine. Han var dygtig i sit fag og 
udførte en del arbejde ved Frederiksborg Slot. Efter sin 1. kones 
død giftede han sig i 1859 med Christen Olsens datter, Emma.

saaledes, at alle Kjendere beundre det, saavel som 
mange større og mindre kunstigt udskaame Arbeider, 
som han har udført. Nu etablerede Voigt sig som 
Kunstdreier i Hillerød, kjøbte sig et Sted, hvortil han 
maatte laane hele Kjøbesummen, men da det ikke laae 

141



fordelagtigt for en Næringsdrivende, solgte han det, og 
vandt derved 1700 Rd. Efteråt han i nogle Aar havde 
boet tilleie, byggede han det Sted, som Enken endnu 
beboer, og som jeg vil ønske maa gaa i Arv til hans 
Børn og Børnebørn. I sit Huus var Voigt den kjærligste 
Mand og Fader, og ved sin Kunstfærdighed, Flid og 
Retskaffenhed gjorde han sig elsket og agtet af Alle. 
Han havde kim een Feil, som han just ikke har tilfælles 
med Mange, han var næsten Altforgod. Med rund 
Haand gav han, ofte over Evne til alle offentlige og 
almennyttige Foranstaltninger og Ingen Trængende 
gik uhjulpen eller utrøstet fra ham. Foruden sin Kone 
og hendes to smaa Børn efterlod Voigt sig en næsten 
voksen Datter, som han havde med sin første Kone, og 
en gammel Søster, vor kjære Tante Elsebeth, der synes 
at savne ham mest af Alle. Kjære Børn! Hanne, Chri
stian og Bertha! stræber af al Magt efter, at hædre 
Eders Faders Minde ved Gudfrygt, Flid, Sædelighed, 
Duelighed og fremfor Alt ved Kjærlighed til Eders 
Moder og Eder selv indbyrdes.32) Sorger kom nu Slag 
i Slag; Aaret efter Voigts Død mistede jeg min Kone. 
Hun havde stedse været frisk og sund, og ingen af os 
anede, at Døden saasnart vilde banke paa vor Dør. En 
Søndag i Juni 1866 reiste vi, min Kone og jeg, til Fre
densborg med Morgentoget. Vi havde Mad med, som 
vi spiste i det Grønne, var inde i en af Gjæstgivergaar- 
dene og drak Kaffe, morede os med at spadsere i det 
Grønne, og tog hjem med Eftermiddagstoget. Næste 
Morgen stod min Kone, som sædvanlig op Kl. 4, og da 
hun bragte mig min Kaffe, sagde hun: »Det var en 
fornøjelig Tour, vi havde igaar, vi maa snart igjen have 
en Egnende«. »Ja, men næste Gang reise vi til Kjøben
havn«, svarede jeg. Derover blev hun meget glad og 
sagde: »Ja jeg vilde saa gjeme til Kjøbenhavn«. Bør
nene kom i Skole, hun passede hele Dagen sine For
retninger og var munter og glad, som hun pleiede. Vi

gik vor sædvanlige Aftentour, og da vi gik iseng, fei- 
lede hun Intet. Næste Morgen stod hun op og lavede 
Kaffe, som hun dog ikke kunde nyde; hun klagede 
over Ildebefindende og kastede op. Jeg fik hende atter 
i Sengen, men det blev ikke bedre, hvorfor jeg lod 
Børnene gaa hjem og hentede Lægen, som, da han 
kom, erklærede Sygdommen for Brystbetændelse. Læ
gen anordnede Lægemidler, og sagde mig hvorledes 
Sygdommen skulde behandles og lovede at komme ig
jen næste Dag. Jeg pleiede hende paa det bedste, sad 
Nat og Dag ved hendes Seng, og gjorde hvad der stod 
i min Magt. Hun klagede bestandig over Smerter i 
Brystet, og havde Vanskelighed ved at trække Vejret. 
Saaledes var hun i to Dage. Den tredie Dag henimod 
Aften kom min Datter ud til os, og da synes hun at 
være noget bedre. Da min Datter var gaaet, forlangte 
hun at komme op af Sengen; jeg hjalp hende i Klæ
derne, tog hende under Armen, og vi gik nogle Gange 
frem og tilbage paa Gulvet. Da hun atter var kommet 
iseng, forlangte hun noget at spise, hun nød et Par 
Mundfulde Smørrebrød og drak en heel Kopfuld Melk 
dertil. Derpaa vilde hun sove. Da hun havde sovet 
tilsyneladende roligt i nogen Tid vaagnede hun og 
sagde, at hun nu kunde trække Veiret frit og at hun 
feilede aldeles Intet! »Hvis Veiret imorgen bliver 
godt«, sagde hun »saa vil jeg ud og trække frisk Luft, 
saa kommer jeg mig snart«. Lidt efter sagde hun, at jeg 
gjeme kunde gaae i Seng, for nu kunde hun mærke, at 
hun vilde sove roligt lige til imorgen. Hun lagde sig 
derpaa til Hvile, jeg sad i nogen Tid ved Siden af hende 
og iagttog hende. Hun sov roligt og Aandedrættet var 
let og naturligt. Jeg, som ikke havde sovet i to Nætter, 
lagde mig derfor indenfor hende i Sengen, og faldt 
snart i en dyb Søvn, hvoraf jeg vaagnede imellem Kl. 
12 og 1. Det første jeg gjorde var at lytte til min Kone, 
Aandedrættet var borte og jeg mærkede, at jeg laa ved
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Siden af et Lig. Uden just at blive forskrækket, blev 
jeg dog noget underlig tilmode, og stod hurtig ud af 
Sengen. Jeg tændte Lys og saae nu min kjære Kones 
afsjælede Legeme liggende i samme Stilling, som hun 
havde lagt sig; hun havde ikke rørt et Lem; him havde 
ikke følt Dødskampen, men var uden Smerte sovet ind 
i Evigheden. Hjerteklemt og bedrøvet klædte jeg mig 
paa, gik ind i et andet Værelse, og satte mig til at skrive 
til mine Bøm og nærmeste Familie, samt en Bekendt- 
gjørelse om hendes Død, som jeg næste Dag lod ind
rykke i Avisen. Derpaa gik jeg ind til min Datter, 
som endnu ikke var staaet op, hun blev meget forbau
set over dette saa pludselige Dødsfald, og gik med mig 
hjem. Vi fik nu travlt med Forberedelserne til Begra
velsen; hun besørgede Ligtøiet, og jeg bestilte Kisten, 
og kjøbte to Pladser paa Nyhuuskirkegaarden, een til 
hende og een til mig selv. Der hvile hendes Ben i Fred, 
og der haaber jeg at mine engang skulle komme til at 
hvile ved deres Side; men vore Sjæle skulle, det haaber 
og troer jeg, mødes hos Gud, og der skulle vi samles 
med alle de Kjære, som ere gangne forud og med dem, 
som følge efter os. Gud velsigne og lønne min elskede 
Hustru for al den Ømhed og Kjærlighed hun har viist 
imod mig og Mine. Min Kone døde den 15. og blev 
begravet den 20. Juni 1866.33)

Strax efter min Kones Død opsagde jeg Ledigheden, 
hvori jeg dog blev boende og holdt Skole indtil Octo
ber, men gik efter Skoletiden ind til min Datter, for at 
spise til Middag, og tilbragte da Eftermiddagen der 
indtil Sengetid. Mit Huus var bleven øde tomt og 
skummelt, allevegne og altid savnede jeg min Kone og 
jeg fattede den højeste Afsky for et Hjem, der forhen 
havde været mig et Paradis. Min lille kjære Christian 
Voigt bidrog dog meget til, at lindre mit Savn. Denne 
kjærlige, muntre og opvakte Dreng, kom hver Morgen 
ud til mig, for at deeltage i Underviisningen, tilbragte

Emma Voigt med børnene Christian,/. 1862 og Berthe,/. 1863. 
Billedet er taget kort fyr Hans Voigts død i 1865 efter kun 6 drs 
ægteskab. Emma Voigt /ørte som enke 35 dr gammel sin mands 
forretning videre. Foruden to små bøm efterlod Hans Voigt en 
15-årig datter a//ørste ægteskab og en ældre ugift søster til Emma 
at /orsørge.

hele Tiden hos mig, og Haand i Haand gik vi hjem til 
hans Moder. Han hoppede, sprang og sladdrede hele 
Veien, og ved Hjemkomsten fortalte han Moderen alle 
Dagens Eventyr, Løier og Fataliteter. Først til Okto
ber flyttede jeg ind til min Datter i Hillerød, og dette 
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vil, som jeg haaber, blive den sidste Flytning i dette 
Liv, da jeg, om Gud vil, her agter at ende mine Dage. 
Mit Savn forvinder jeg aldrig, men jeg er imellem gode 
Mennesker, hvor jeg nyder en god Behandling og har 
en kjærlig Omgang. Jeg har desuden en behagelig Ad
spredelse i at læse, lege og spadsere med min Datters 
herlige Smaabøm. Uden disse to venlige Barnesjæle, 
som det er mig en Fryd at uddanne, tror jeg, at jeg ikke 
kunde leve. Vorherre holde sin beskjærmende Haand 
over Eder, kjære Børn! Den gamle gnavne Bedstefader 
bliver ung paany ved at see Eders muntre Lege og høre 
Eders venlige Sladdren.

Jeg vil nu forsøge at give en Skildring af Hillerød 
Kjøbstad og dens Omegn, saaledes, som de vare i Slut
ningen af forrige og Begyndelsen af dette Aarhun- 
drede. Den største Deel af de nærmeste Skove og Mar
ker vare Kronens Eiendomme. Lidt Nord for Byen i 
den Vinkel, som dannes af Karlebovejen og Vejen til 
Sandviggaard, laae Gaarden Tamsborg, der brændte 
1810, og Jordene ere siden henlagte under Sandvig
gaard. Foruden disse, Karlsberg, Sandviggaards og 
Holmegaards Jorder, laae deels imellem deels norden
for disse et meget stort med Lyng og Buskværk for
størstedelen bevoxet Overdrev, der i Fællesskab benyt
tedes til Græsning af Beboerne i Hillerød, Karlebo, 
Grønholt, Sørup og Nøddebo. Ved Udskiftningen blev 
dette Overdrev, der kaldtes Skoven, deelt imellem 
disse Byer; nu er det opdyrket, bebygget med en 
Mængde Smaahuse. Den store Gribskov, der nu er 
Fredskov, var indtil henimod Slutningen af forrige 
Aarhundrede Fællesgods, hvor Alle og Enhver kunde 
slippe sine Kreaturer ind, og lade dem græsse hvor og 
saalænge de vilde. De store Marker, der henhører til 
Hillerødsholm, Trollesminde og Faurholm, og nu ere 
bortforpagtede, benyttedes indtil for omtrent en Snees 
Aar tilbage af Frederiksborg Stamstutteri, der dengang

bestod af flere Hundrede ægte, danske Heste. Til Af
benyttelse for Stutteriet tjente ogsaa hele den Grund 
hvorpaa Nyhuusene og en Del af Hillerød By ere byg
gede; Lille Dyrehave, der endnu benyttes af Stutteriet, 
med Undtagelse af det lille Stykke, der nu tjener til 
Lystskov; Strødam, hvoraf nu en endeel er Fredskov 
og endeel udparcelleret og solgt; Klostervangen eller 
Ebelholts Vang, hvor Ebelholts Kloster har ligget, Røn
nevang og Hestehaven, der nu alle ere udparcellerede og 
solgte, ligeledes Esrumgaards, eller som den da kaldtes 
Schæfergaardens Jorder, hvilke nu ogsaa ere solgte. 
Alle disse store Marker bleve dyrkede og høstede af 
Amtets Bønder, som vare hoveripligtige til Stamstut- 
teriet. Til Græsvange for Stutteriet tjente alle de om
liggende Statsskove: Store Dyrehave, Prastevang, Ny
vang, og Funtsevang, Steenholtsvang, Gadevang, Od- 
dendamsvang, Peerstrupvang, Nøddeboholt, Tuekjøb, 
Selskov, Freersløv Hegn, og Brødeskov, samt de saa
kaldte Kobbelvange langsmed Esrumsø. Endog den 
langtbortliggende 0 Hesselø i Kattegattet brugtes til 
Græsning for Stutteriet. I disse Vange græssede He
stene i Flokke, der ofte bestod af flere Hundrede Styk
ker. Endeel af de Unge gik ude næsten hele Aaret 
igjennem og bleve i strengt Veir fodrede i aabne Huse, 
der kaldtes Horseboder. Disse udgjorde det saakaldte 
vilde Stutteri, og det var et smukt Syn, at see disse 
stolte og modige Dyr skareviis trave omkring i Sko
vene, hvor de vare under Opsigt af Vangemændene, 
der boede i de saakaldte Vangehuse, af hvilke jeg her 
vil nævne følgende: Bassehuset, Boltehuset, Hoppe- eller 
Hospehuset og Hingsterhuset, alle i Store Dyrehave, 
Raagaardshuus, Holsterhuset, Funkehuset, Rønnehuus, 
Ebelholtshuus, Ventegodtshuset i Ventegodtsgyden, 
Damhuset, Gjøgehuset, Tydskehuset, Odderdamshuus, 
EUepindehuset, Jespershuus, Porthuset og i Kobbelvan
gene Piberhuset, Ny og Gamle Graverhuus og Fændrik- 
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kehuset. Opsigten over det hele Stutterivæsen var an- 
betroet til Stutmesteren, der boede paa Hillerødsholm 
eller, som det almindelig kaldes Frederiksborg Lade- 
gaard, hvor Stutteriet, saa at sige, residerede i lange 
Stalde, den ene Hest tæt ved Siden af den anden, og et 
heelt Regiment af Foderskaffere og Staldkarle tjente til 
deres Opvartning.

Den første Stutmester, jeg kan erindre, var Justits
rådd, Nielsen, Fader til vor berømte Skuespiller Profes
sor Nielsen. Han var en streng, men udmærket dygtig 
Mand, der satte Stutteriets Jorder i en ypperlig Stand, 
og gav dermed Egnens Beboere et godt Exempel paa et 
forbedret Agerbrug. Foruden Stutteriet stod et stort 
Meieri paa Faurholm og et Schæferi paa Esrumgaard 
under hans Opsigt. Da vor Ven Hertugen af Augusten
borg begyndte med sine Væddeløb og Væddeløbshe
ste, blev Nielsen miskjendt, beskyldt for Efterladen
hed og Underslæb og fik sin Afsked. Men det var Mis
undelsen og ikke hans Feil, der styrtede ham; han 
havde havt Ledighed til at berige sig, men døde som 
ærlig Mand i Armod. Saaledes behandledes stundom 
fortjente og dygtige Mænd, medens Skurkene bliver 
hævede til Skyerne.

Frederik den Sjette, der var en Ven af alle almeennyt- 
tige Foranstaltninger, interesserede sig meget for det 
frederiksborgske Stutteri, og derunder hørende Byg
ninger bleve alle holdt i forsvarlig Stand. Faurholm og 
en ny Stutmesterbolig blev byggede; den gamle blev 
overladt Nyhusene til Skole. Ligeledes lod han opføre 
et smukt og rummeligt Ridehuus med tilhørende Ri
debane. Mindre heldigt var det, at man tog Tegltaget 
af Staldbygningerne og tæggede dem med Straa, hvor
ved Dyrene i Ildebrandstilfælde ere udsatte for at in
debrænde. Nu da Hesteavlen er saa vidt fremskreden 
hos Landmændene, synes Stutteriet at være overflø
digt, og det vilde vist være meget indbringende for

Statskassen, om de store Marker og Forpagtergaarde, 
som endnu hører derunder, bleve udparcellerede, satte 
i Hartkorn og solgte. Den betydelige Kjøbesum og de 
aarlige Skatter vilde være en betydelig Forøgelse af 
Statsindtægteme i et saa fattigt Land som Danmark. 
Frederiksborg Slot og de dertil hørende Bygninger vare 
i Frederik den Sjettes Tid i en meget forfalden Til
stand; thi denne Konge havde vigtigere Ting at bruge 
sine Penge til, end at ødsle dem bort paa sine Slotte. 
Badstuen saae især jammerlig ud; Taamet var faldet 
ned, Figurerne og de store Kaminer ituslagne og Dam
men deromkring udtørrede og gjordte til Eng og Pløie- 
land. Da Engellændeme 1807 overfaldt Kjøbenhavn, 
blev endeel af Lemmerne fra Ladegaarden indlagte paa 
Badstuen, og da disse reiste bleve Værelserne leiede ud 
til fattige Folk. Da Christian den Ottende ofte opholdt 
sig paa Slottet for Jagtens Skyld, lod han foretage nogle 
højstnødvendige Reparationer derpaa. Han lod paany 
opbygge det chinesiske Huus i Slotshaven, hvilket nu 
atter er nedbrudt, lod et Stykke af Jægerbakken be
plante med Træer, og anlagde endeel af Gangene i lille 
Dyrehave og Indelukket. Først da Frederik den Sy
vende tog Residents paa Frederiksborg Slot, blev det 
underkastet en alvorlig Hovedreparation og aarligen 
blev anvendt betydelige Summer derpaa. Badstuen 
blev istandsat og Taamet opbygget, Dammene opren- 
sede og i en af dem opkastet en 0, hvorpaa det norske 
Huus er bygget. Præstevangen blev indrettet til en 
Lystskov, Gange anlagte, Fiskedamme gravede og op- 
rensede, og paa en 0 i en af dem blev bygget et Huus, 
der skal forestille et lille dansk Lyststed, modsat det 
norske ved Badstuen.

En stor Sorg ramte Kongen og Folket den 19. De
cember 1859. Ved en væltet Kamferlampe, var der 
efter Sigende, kommen Ild i Kongens Billardværelse; 
Ilden forplantede sig til et Værelse ovenover, hvor 
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Kongens Oldsager opbevaredes, og snart stod hele 
Slottet i lys Lue. Kl. 4 om Morgenen brød Ilden ud af 
Taget, Kl. 6 slog den store Klokke sit sidste Slag, thi 
straks efter faldt det store Kirketaam; de andre vare 
faldne i Forveien, og snart lignede selve Slottet en 
gloende Vulkan, der til alle Sider udspyede Røg og 
Flammer. Byens Sprøiter mødte strax og senere ankom 
Sprøiter fra Kjøbenhavn og Helsingør; men Slottets 
Højde og Beliggenhed midt i Vandet, der vel var fros
sent, men ikke i den Grad, at Isen kunde bære Sprøi- 
teme, gjorde det umuligt at redde selve Slottet; men 
blot at standse Ildens videre Udbredelse. Ved Sprøiter, 
anbragte paa Møntbroen og i Karoselgaarden lykkedes 
det at forhindre Ilden i at trænge frem til Mønterpor
ten, hvorved denne og de øvrige Bygninger i Karosel
gaarden, paa den store Slotsplads og i Staldgaarden 
bleve reddede. Det høie Porttaam stod som en enlig 
Kæmpe der midt paa Valpladsen begræder sine Kam
meraters Fald. I 3 til 4 Uger brændte det i Grunden, 
og først ved at bortrydde Gruset lykkedes det fuld
stændigt at dæmpe Ilden. Tre Mennesker, der forsøgte 
at redde Kirken, omkom i Flammerne. Kirken havde 
dog lidt mindst, og den prægtige Kirkedør, Altertavlen 
og Prædikestolen bleve reddede, ligesom ogsaa om
trent 300 Malerier bleve frelste fra Ilden. Kongen og 
hele Folket begræd Tabet af denne stolte Bygning, der 
endog som Ruin havde noget Imponerende ved sig, og 
det var et almindeligt Ønske, at Slottet maatte blive 
gjenopbygget i sin oprindelige Skikkelse. En Komite 
blev nedsat, for at samle milde Gaver til dette Øiemeds 
Opnaaelse; Kongen og Staten skjænkede rigelige Ga
ver dertil, men der manglede meget. Jeg, som fra min 
Barndom havde seet og beundret Frederiksborg Slot, 
skrev i min Begeistring følgende lille Digt, som jeg lod 
indrykke i Amtstidende og et Par af de større Kjøben- 
havnske Blade:

Sværtede Mure og kullede Taame! 
smukke I ere, skjøndt nøgne I staae; 
Kongen til Bolig I vare udkaame; 
Fyrster i Danas man i Salene saae. 
Skulde I stande som triste Ruiner 
til en Skandale for Folk og for Land, 
og da omsider - o Tanken mig piner - 
siuges af Tidens fortærende Tand?

Slangerne hvisle og Dragerne ruge 
over unyttede Dynger af Guld; 
lad dem kun ruge og lad dem kun puge, 
indtil af Mammon de Pungen har fuld, 
Men der sig rører i Danfolkets Hjerte, 
Noget langt bedre end glimrende Muld, 
det er den dybe og nagende Smerte 
over hvad Flammerne styrted omkuld.

Ædle! som Evne og Villie have 
til at oprette hvad Danmark har tabt, 
lader os offre af Hjertet vor Gave, 
smykke de Mure Kong Christian har skabt! 
Da skal vort Fædrelands stolteste Minde 
- Liget hvorover vi nu bærer Sorg - 
atter med kneisende Spire paa Tinde 
opstaa fornyet som Frederiks Borg.

Gaver strømmede nu ind fra alle Egne af Landet og 
Skolelærerne vilde ikke staae tilbage. Det havde hidtil 
været Skik at Skolelærerne maatte hvert femte Aar d. 
1. i Februar foretage Folketælling, hver i sit Distrikt 
uden nogen Godtgjørelse. Dette var et meget besvær
ligt Arbeide da vi midt om Vinteren i flere Dage maatte 
trave om i Frost og Snee fra Huus til Huus, for at 
opskrive Beboerne, og derpaa hjemme indføre dem i et
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Frederiksborg Slotsbrand 1859. Illustreret Tidende.

trykt Register. I Aaret 1860 skulde nu lignende Fol
ketælling foretages og Kulturminister Borgen havde lo
vet, at han vilde formaae Rigsdagen til at bevilge samt
lige Skolelærere en Belønning af 10000 Rd for deres 
Uleilighed, hvilket vilde beløbe sig til 3 à 4 Rd. til 
hver. Jeg i Forening med flere af mine Ligesindede 
Kolleger udsendte Circulairer rundt om til vore Med
brødre om at skjænke denne Sum til Frederiksborg 
Slots Opbyggelse, og Pluraliteten bevillgede vort For
slag. Vi meddelte derfor Ministeren vor Beslutning, 
han foredrog Sagen for Rigsdagen, som ved Afstem
ningen kom til det Resultat, at Skolelærerne denne

Gang, som sædvanlig, ingen Betaling burde have for 
Folketællingen. Saaledes berøvede Danmarks velsig
nede Rigsdag Fonden til Frederiksborg Slots opførelse 
en Sum af 10000 Rd. og os stakkels Skolelærere den 
Glæde at renoncere derpaa til Fordel for bemeldte 
Fond.

Følgen deraf blev, hvad man kunde vente, at ingen 
af os skjænkede en eneste Skilling til Slottets Opfø
relse, heller ikke virkede vi i mindste Maade for Ind
samlingen, men lod den ganske skjøtte sig selv. Havde 
Rigsdagen ikke paa denne nedrige Maade stødt Skole
lærerne fra sig, er jeg overbeviist om, at Summen ved 
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deres Indflydelse paa Beboerne vilde være bleven 
mindst 50.000 Rd. større end den blev. Til Slottets 
Opbyggelse indkom vel omtrent henimod 400.000 Rd, 
der blev oprettet et Lotteri og Kongen lovede yderli
gere Tilskud. Man begyndte nu trøstig at bygge, og 
havde man før troet at en saadan Steenmasse ikke 
kunde brænde, saa fik man nu i den utrolige Alængde 
Tømmer, som medgik til Gjenopbyggelsen, det klare
ste Beviis for, at der maa have været mere end tilstræk
kelig Næring for en stor Ildebrand. Kirken blev først 
færdig, og den er nu vistnok den pragtfiildeste i Dan
mark; efter Branden holdt man en Tidlang Gudstjene
ste i Konseilssalen over Mønterporten. Efter tre Aars 
Forløb stod Slottet, hvad det Ydre angik, i sin fulde 
Prydelse med Taame og Spir, og kneisede igjen stolt 
udover Omegnen, men til det Indres Udstyrelse mang
ler der endnu flere Hundredetusinde. Et Syn, som gys
te i mig og mange Flere, havde jeg da Arkitekt 
Zvingmann gik op i Kirkespiret og derpaa steg ud og 
klavrede op ad Stangen for at sætte Kronen og Hesten 
paa Toppen. Som en Kat klavrede han op, satte først 
Kronen og derpaa Hesten fast, satte sig paa Ryggen af 
denne svingende den nogle Gange rundt, og steg der
paa ganske ugenert ned igjen.*.

Omtrent samtidig med Slottets Gjenopførelse blev 
den nordsjællandske Jernbane anlagt. Der var bereg
net tre Aar til dette Arbeide, men med en saadan Kraft 
tog man fat paa hele Strækningen lige fra Kjøbenhavn 
til Helsingør, at den efter to Aars Forløb var færdig til 
Afbenyttelse. Jeg morede mig ofte med at see paa hvor 
hurtigt de høieste Bakker blev gjennemgravede og 
Jorden bortført, tidt et langt Stykke Vei for at udfylde 
Huller, Moser og Moradsser et andet Sted.
Hillerød By var, ligesom de øvrige danske Kjøbstæder,

* Den egentlige Bygmester var Professor Meldal. 

indtil for ikke ret mange Aar siden strengt bevogtet 
imod Smugleri. Ved enhver af Byens fem Indgange, 
der benævnedes Porte, skjøndt der ingen Port var, 
men kun en Slagbom, var en Sicebod, og ved enhver 
af disse en Sicebetjent, som gjeme vilde tituleres Told
betjent, men ialmindelighed blev kaldt Posekiger. 
Kom nu en Vogn kjørende, som skulde ind i Byen eller 
en Fodgænger med en Pakke under Armen, maatte de 
melde til Sicebetjenten, om de havde Noget at betale 
Sice eller Accise af. Ofte kom da Sicebetjenten ud og 
gjennemrodede Vognen, stak i Pakker og Sække med 
sit Spyd eller aabnede Poserne, for at kige i dem. 
Fandt han da Noget, som ikke var anmeldt, bemægti
gede han sig det, som god Price, og beholdt det gjeme 
for sin egen Mund. De fem Siceporte vare: Slotsporten 
ved Indkjørselen fra Slottet, hvor igjennem der den
gang var alfar Vei, Mølleporten, lidt udenfor Vandmøl
len, Slangerupsporten for Enden af Slangerupsgaden, 
Kjøbenhavnsporten for Enden af Mørkegade med Ham- 
mersholtveien og Helsingørsporten for Enden af Hel- 
singørsgaden. Det synes underligt at disse to Indkjørs- 
ler til Byen benævnes saaledes, men Grunden er 
denne: Da de nye Landeveie til Kjøbenhavn og Hel
singør vare anlagte, maatte ingen uden de Kongelige 
under streng Straf kjøre derpaa. Borgere og Bondepak
ket maatte derfor kjøre andre Veie, og for disse gemene 
Folk gik da Veien til Kjøbenhavn udaf Kjøbenhavns
porten igjennem Hammersholt til Farum og derfra vi
dere. Veien til Helsingør gik ud af Helsingørsporten 
over Overdrevet, hvor der endnu i min Tid er fundet 
Spor af Veien, og derefter videre til Helsingør. Man 
kan heraf see hvorfor de større Landeveie endnu som 
oftest, kaldes Kongeveie.

Skjøndt Hillerød med sin smukke Beliggenhed 
rundt omkring Slotssøen endnu i vore Dage ikke alle
vegne og i alle Henseender er saa net og hyggelig som 
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man kunde ønske det, saa har den dog Meget forud for 
hvad den var i min Ungdom. Vi have dog nu en no
genlunde ordentlig Steenbro i Gaderne; alle Husene 
ere beklædte med Tagsteen; mange nye smukke Huse 
ere opførte og nette Boutikker indrettede; en rummelig 
Markedsplads er anlagt; Torvet er udvidet til det Fi
redobbelte af hvad det var og en smuk Raadstuebyg- 
ning kneiser med sit Spir udover hele Byen. Den fro
diggrønne Steenbro i Slangerupsgaden og det ynkvær
dige Fattighuus med sine forarmede Omgivelser ere 
Skyggepunkter i dette Maleri. Men, naar vi nu ret 
snart faae Gas, ville vel ogsaa disse og alle andre Skyg
ger forsvinde for det overordentligt stærke Lys. Gan
ske anderledes saa Hillerød ud i min Ungdom: Husene 
vare forstørstedelen af Bindingsværk, og alle Baghu
sene tæggede med Straa; Brolægningen var maadelig, 
og Tagrenderne udgjød hele Strømme af Vand over 
Hovedet paa dem, der gik paa Fortovene; Gaderne 
blev ikke holdte ordentlig rene, Rendestenene stank af 
snavset Vand og hele Møddinger laae flere Steder paa 
Gaden. Kom man ind fra Slottet, stødte Øiet først paa 
de store Fabriksanlæg, der optog hele Pladsen imellem 
Slangerupsgaden og Slotsgaden. Disse Fabrikker van
sirede i høi Grad denne Deel af Byen. Langs op ad 
Slotsgaden lige fra Møllers Hjørne strakte sig en lang 
lav Bygning, der bestod af tykke murede Piller i en 
Afstand af 5 til 6 Alen fra hinanden; alle Mellemrum
mene vare lukkede med Stakitter af raa uslingede Læg
ter og foran hvor Fortovet nu er, var en bred Sump, 
hvori al Urenlighed fra Gader og Huse blev henkastet; 
igjennem Stakittets Aabninger skimtede man en 
Række af høie Pyramider, opførte af Jord, hvori Sal
peteret skulde Samles, thi denne Bygning var et Sal- 
peterværk. Ovenfor Salpeterværket var en Skedevands- 
og Bruunrodsfabrik. Den smukke Have, som nu eies af 
Procurator Woschow, existerede ikke dengang, men 

dens Plads var omgiven med et høit Plankeværk. Ud 
imod Møllestræde og Slangerupsgaden var et Tegl
værk, et Kalkbrænderi og et Pottemageri; en stor Deel 
af Pladsen var optagen af store dybe Lergrave. Hele 
Pladsen var forresten paa disse to Sider omgiven af et 
høit Plankeværk. Eieren af alle disse Herligheder var 
Kaptain Vosbein*, der boede i det Sted, som nu be
boes af Procurator Woschow. Ligeoverfor Salpeter
værket for Enden af Abels Have laae en stor Mødding, 
der tilhørte Brændeviinsbrænder Peter Erlandsen. Det 
nuværende Sygehus var et stort Magasin; hvad der 
gjemtes deri veed jeg ikke, men hele Pladsen rundt om 
hørte dertil. Paa denne Plads ere siden Søllings, Bager 
Hellers, Sadelmager Olsens og Jakob Bruhns Huse 
byggede. Asylet var forhen Byens og Birkets Thing- 
huus, hvor Retten holdtes, undertiden Uretten med. 
Fangerne boede dengang ikke saa prægtigt som nu; de 
vare henviste til et afskyeligt Fangehul, som laae i 
Krogen tilhøire, naar man fra Byen kommer ind i 
Staldgaarden. Her sad nu disse værdige Kandidater til 
Tugthuset og kiggede ud af Glughulleme, spyttede de 
Forbigaaende i Hovedet og tiggede om en Skilling. 
Ligeoverfor til venstre vare ligeledes Arrester, hvilket 
man kan see af Jernstængerne i Vinduerne; ved Siden 
af boede Arrestforvareren, som man paa sin Tid kaldte 
Stutteren eller Taamgjenneren. Paa en Bakke i Lille 
Dyrehave var nedgravet en stærk Pæl, som kaldtes 
Kagen, hvor store Forbrydere, lænkede til Kagen, 
bleve pidskede og brændemærkede. Her blev ligeledes 
de, som vare dømte fra Livet, halshuggede eller 
hængte, hvorfor dette Sted fik Navn af Galgebakken; 
Stedet kan jeg nu ikke erindre, men jeg har i min 
Barndom seet Kagen. Ligene af de Henrettede bleve 
begravne i Rakkerkulen, der forøvrigt benyttedes af

* Han nedstammede fra den Vosbein, der voldte Tordenskjold saamange Bry
derier.
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Rakkeren eller Natmanden til at flaae Heste i, og til 
deri at udkjøre Renovationen; thi dengang var Gjød
ningen ikke i saa høi Priis som nu. Fra Hjørnet af 
Slotsgaden til Hjørnet af Helsingørsgaden var en heel 
Række Huse, som afskar Torvet fra Søen og spærrede 
den smukke Udsigt til Slottet. Disse Huse brændte 
1808, og Byen kjøbte Grundene til Torv. Raadhusbak- 
ken og hele den Deel af Torvet, som er ovenfor Vand
posten, ja maaske endnu noget Mere, var lige indtil 
1830, da Raadstuen blev bygget, en Kirkegaard, der 
paa alle Sider var omgiven af en hvidtet Muur omtrent 
som den, hvormed de fleste af vore Landsbykirke- 
gaarde ere indhegnede. Ved denne Muur og hine Huse 
indskrænkedes Torvet til en lille Trekant, hvor ikke 
meget over en halv Snees Vogne kunde holde. Til Van- 
zir for Byen kneisede øverstoppe paa Kirkegaarden et 
afskyeligt gammelt og forfaldent Træskuur, der skulde 
forestille et Klokketaam, hvori Byens 2 Klokker 
hængte. Den smukke nye Kirkegaard var dog anlagt 
nogle Aar før den gamle blev nedlagt, og er siden Aar 
for Aar forskjønnet. Den øde Plads med det nedrevne 
Steengjerde strax indenfor Porten til venstre er dog 
just ingen Prydelse for den. Det Huus i Helsingørsga
den, der nu benyttes til Fattighuus var i gamle Dage 
Distriktets Sygehuus, og var da, som nu, en afskyelig 
gammel Rønne.

Hillerød har flere Gange lidt meget af Ildebrand, 
hvilket slet ikke er forunderligt i en By, hvor alle Hu
sene ere tæt sammenbyggede og alle Baghusene tæg- 
gede med Straa. Den temmelig betydelige Ildebrand 
paa Torvet 1808 er omtalt i det Foregaaende, 1834 
indtraf dog den største Ildebrand, der endnu med Gru 
mindes af de Ældre af Indbyggerne; jeg boede dengang 
paa Landet, men jeg erindrer den endnu saa tydeligt 
som hvad der hændtes mig for et Par Dage siden. Det 
var omtrent Kl. 2 om Natten, da jeg vaagnede, og saa

tydeligt en klar Ild, som om hele Store Dyrehave, ved 
hvis modsatte Side jeg boede, stod i lys Lue. Jeg stod 
op og gik op ad Veien, som fører til Frederiksborg og 
saae som et Ildhav af Luer, der slog op, den ene stær
kere end den anden. Jeg vidste nu, at Ilden var i Hil
lerød, og gik hjem, da jeg vidste at der var Folk nok 
ved Brandstedet foruden mig. Næste Morgen fandt jeg 
min Have, Gaard og Jordlod ganske sorte af brændt 
Straae, som den hæftige Storm havde slynget saa langt, 
ja endnu, efter hvad jeg senere erfarede, endnu en heel 
Miil længere bort. Jeg klædte mig nu paa, og gik til 
Frederiksborg, men hvilket Syn mødte mig der! Om
trent en Trediedel af Byen laae i Ruiner, alle Husene 
fra Bager Mentz som boede, hvor nu Madam Esch 
boer, indtil Torvet vare brændte, paa den modsatte 
Side af Gaden havde Ilden, paa et enkelt gammelt Sted 
nær, der uskadt stod midt i Luerne, borttaget alle 
Husene fra Madam Willumsens Sted, der ikke 
brændte, indtil den lærde Skole, som var den sidste i 
Rækken; derimod brændte den gamle Bindingsværk- 
Præstegaard ikke. Nogle af Husene i lille Kannikegade 
og de fleste i Mørkegade lige til Bager Buddes, der blev 
staaende, brændte ligeledes. Aarsagen til Ildens Op
komst, fortælles saaledes: I Distriktslægen, Kammer- 
raad Evensens Huus, der nu eies af Postfører Lunddal, 
feiredes en Fødselsdag. Nogle unge Mennesker mo
rede sig med at afbrænde et Fyrværkeri i Haven; en 
Raket blev af den stærke Blæst ført over i Straataget 
paa Brændeviinsbrænder Christen Jensens Baghuus, 
og snart stod hele Gaden i lys Lue. Christen Jensen 
boede der hvor nu Brændeviinsbrænder Marcussen 
boer. Mærkeligt er det, at Ilden gik stik imod Vinden 
ned til Bager Mentzs Sted, langt nede i Slotsgaden, 
hvor Ilden, ligesom i Mørkegade næsten udbrød sam
tidigt med den i omtalte Christen Jensens Sted. Den 
lærde Skole kunde, efter Sigende, ved nogen Aands

150



nærværelse fra Rektorens Side, været reddet, da her 
ingen Straaetage fandtes; men denne Mand, ubekym
ret for Skolens Vel, stræbte blot at redde sit Eget, og 
ved denne Ligegyldighed blev denne gamle Gothiske 
Bygning, der var opført af Christian den Fjerde, tilli
gemed dens kostbare Bogsamling og værdifulde Papi
rer et Rov for Luerne. Rektoren blev sat under Tiltale, 
men han blev tilsyneladende sindssvag, og gik af med 
Pension. Aaret derefter afbrændte den ene Side af Hel- 
singørsgaden fra Muurmester Dahis Sted indtil Fattig
huset, som dog blev frelst, og to til tre Huse paa den 
anden Side af Gaden, nemlig dem fra den nuværende 
Jembanevei indtil forbi Tømmermester Åbbens. Om
trent samtidig dermed nedbrændte den store Gaard 
paa Hjørnet af Slotsgaden og Byskriverstrædet, hvil
ken nu eies af Kjøbmand Andersen. Flere Smaabrande 
har vel senere fundet Sted, hvorved i det høieste eet 
Huus er bleven brændt eller ramponeret, men nogen 
større Ildesvaade have vi ikke havt siden Straatagene 
kom af Husene.

Industrien synes at have blomstret mere i Hillerød i 
fordums Dage end nu. Foruden de forhen omtalte 
Vosbeinske Fabrikker var her ogsaa i gamle Dage en 
Papirmølle og en udmærket Uhrfabrik, hvor de kun
stige Stueuhre, der spille et Musikstykke hvergang de 
skulde slaae, blev fabrikerede. Her var flere store Gar
verier, hvorfra meget Læder blev udført til andre Egne; 
thi det frederiksborgske Læder var berømt som det 
bedste i Landet. Ligeledes gaves her en Mængde Øl
bryggerier og dermed forbundne Brandeviinsbranderier, 
men hverken Øllet eller Brændeviinen vandt synderligt 
Bifald, og man sagde ialmindelighed, at det frederiks
borgske Brændeviin var netop een Grad stærkere end 
Slotssøen.

De fleste af Borgerne i Hillerød vare i min Ungdom 
temmelig velhavende, ja mange vare endog hovedrige

Folk. Som de vigtigste af disse vil jeg her nævne: Bran
devinsbrander Mogens Petersen, hvis Rigdomme, da han 
ingen Børn havde, gik i Arv til hans fire Brodersønner, 
hvoraf den ene Andreas Petersen beholdt Stedet ved 
Vandmøllen; Brødrene Martin Abel og Jakob Abel, 
hvis samtlige Rigdomme efter deres Død gik over til 
den Førstes Søn Gjæstgiver Abel; Brødrene Bach, af 
hvilke den ene, endnu levende Broder, arvede den An
den; Garvemester Lorenzen, der kjøbte Helsinge Kro, 
og hvis halvfemsindstyveaarige Enke endnu lever; Brø
drene Holm, der vare Garvere og Værtshuusholdere og 
to rigtige Originaler, de vare begge ugifte og klædte sig 
ganske eens i Knæbuxer og spraglede Strømper, kort 
graa Jakke og stribet Bomuldshue paa Hovedet, men 
den ene var saa halt, at det syntes som om han gik paa 
den højre Haand og den venstre Fod; Bagermester Hen
riksen, hvis Penge efter hans og hans Kones Død gik 
over til deres tre Døttre, der alle bleve gifte med hæ
derlige og retskafne Mænd; Brødrene Peter Erlandsen og 
Jens Erlandsen i Hillerød tilligemed deres Broder An
dreas Erlandsen og tre Søstre i Helsingør arvede Halv
brødrene Holms Penge, som man sagde vare saa 
mange, at man ved Delingen ikke kunde tælle dem, 
men maatte maale dem i Skjæppeviis. Peter Erlandsen 
var en Original ligesom Halvbrødrene Holm og klædte 
sig omtrent som disse. Han boede i det nederste Sted 
i Slotsgaden forenden af Abels Have og drev i Forening 
med sit Brænderi Værtshuushold, og havde megen 
Søgning af Egnens Bønder. Hele Formiddagen indtil 
henimod Middag var han meget høflig og artig imod 
Gjæsteme, men paa denne Tid begyndte den nydte 
Spiritus at stige ham til Hovedet, og han gik da op og 
ned ad Gulvet og skjændte: »Hvad sidder I Svinebæ
ster her efter«, sagde han, »gaa hjem og paa Jert Ar
beide; det er bedre end at sidde her og drikke Jeres 
Penge op. Jeg trænger ikke til Jer, for jeg har Penge i 
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mit Skatol, Sæd paa mit Loft og Kreatur i min Stald«. 
Da han bestandig gik og lettede paa Buxeme i hvilke 
han ikke havde Seler, var han i saadanne Øieblikke 
komisk at see, og Bønderne morede sig kosteligt over 
ham idet de vendte hans Ord om og sagde: »han har 
Penge i sin Stald, Kreatur paa sit Loft og Sæd i sit 
Skatol«. Den rigeste af alle disse Rige blev dog Peter 
Erlandsens Søn Andreas Erlandsen. Han arvede ganske 
alene alle Faderens og Farbroderen Jens Erlandsens 
Rigdomme, og da han med Snildhed vidste at gaa alle 
gamle rige Folk under Øine, fik han dem paa denne 
Maade til at testamentere ham hvad de eiede, ofte til 
Skade for de legitime Arvinger, og paa den Maade 
voxede hans Penge og faste Eiendomme, efter Sigende 
til Tønder Guld. Han boede i det samme Sted som 
Faderen og drev ligesom han Brænderi og Værthuus- 
hold, men han havde mange flere Jern i Ilden. For
uden mange Huuse i Byen eiede han store Jorder rundt 
om paa Byens Marker og i Overdrevet, hvilke han selv 
drev; tilsidst byggede han endog en Mølle, som han 
efter Christian den Ottende kaldte Christians Mølle og 
opførte en prægtig Beboelsesleilighed derved; den laae 
paa en høi Bakke lidt Nord for Byen, men er siden 
brændt og opbygget nærmere ved Byen; paa denne 
Eiendom ødslede han en utrolig Mængde Penge. Det 
synes efter alt dette, at han har været en virksom 
Mand, men det var han langtfra ikke; han var tvært
imod en Dagdriver og Ødeland. Ligesaa stor en Ori
ginal som Faderen, drev han hele Dagen omkring i 
Byen, og opvartede Alle, som gad høre derpaa med 
sine flaue Vittigheder, og lod Møllen og alle sine Ar
beidere skjøtte sig selv; desuden var han hvad man i 
daglig Tale kalder en god Mand, det vil sige, at han lod 
sig snyde og bedrage af Enhver, der forstod at smigre 
ham. Herved bragte han det omsider saavidt, at han 
lidt efter lidt maatte sælge alle sine Ejendomme og 

tilsidst Møllen med, hvorpaa han flyttede ned paa Hol- 
megaard, som var den sidste Eiendom han besad; 
denne gik dog snart samme Vei, som de andre, og 
tilsidst eiede han ikke det Mindste. Havde han ikke i 
S verrig havt en Pleiedatter, der tog sig af ham paa hans 
gamle Dage, er det rimeligt at han vilde være kommen 
under Fattigvæsenet. En Fætter af ham, der næsten 
havde været lige saa rig, maatte tilsidst friste Livet med 
at rulle Cigarer. Saaledes endtes denne store Herlig
hed; thi hvad der kommet let, gaaer ialmindelighed 
ogsaa let, hvorimod Den, der ved Flid og Stræbsom
hed har erhvert sig Noget, vil vide at passe paa og 
holde det sammen, da han veed hvad det har kostet at 
erhverve.

Byens Finantser stod indtil for faa Aar siden paa en 
god Fod; Byen havde ingen Gjæld og Skatterne vare 
ikke høiere, end at Enhver med Lethed kunde betale 
dem. I de senere Aar er man derimod kommen i bety
delig Gjeld, da hele Byens Brolægning, Torvets Udvi
delse, Gasværket og Arbeidsanstalten koste betydelige 
Kapitaler. Skatterne ere derfor stegne i en høi Grad, og 
ere vistnok meget trykkende for Mange, især da Ind
tægtskilderne ved Høkerloven og den nye Næringslov 
ere meget formindskede.34) Men naar vi besvære os 
over Skatterne, maa vi tillige betænke, om vi ikke ved 
vore egne Laster paalægge os de største Skatter. Jeg vil 
derfor i det følgende give en Skildring af Beboerne, 
saaledes som de fordum vare og saaledes, som de nu 
ere:

I gamle Dage gaves der Mandfolk og Fruentimmer. 
Mandfolkene stod tidligt op og gik til deres Forretnin
ger i Kramboden eller i Værkstedet. Til samme Tid 
stod Fruentimmerne op og lavede The eller Kaffe, va
skede, skurede og lavede Mad eller spandt, syede, 
strikkede og stoppede Strømper. Søndag Eftermiddag 
og undertiden de søgne Dage efter endt Arbeidstid gik 
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hele Familien en Tour ud i det Grønne, og vendte i 
ordentlig Tid hjem, for at faae udhvilet de trætte Lem
mer til næste Dags Arbeide. Manden kaldtes Husbond 
eller Fader og Konen Madam eller Moder. Sønnerne 
kaldtes Drenge eller unge Mennesker og Døttrene Pi
ger eller Jomfruer. Rangspersoner bleve kaldte Herrer, 
deres Koner Fruer og Døttrene Frøkener. Drengene af 
Borgerklassen bleve strax efter Confirmationen satte i 
Lære eller de maatte hjælpe Faderen ved hans Haand- 
tering. Døttrene bleve tidligt vænnede til at gjøre 
Nytte i Huset, og tage Deel i alle indvendige Sysler. At 
føite om paa Gaden ansaaes for uanstændigt for unge 
Piger. De behøvede heller ikke at gaae Morgentoure; 
thi dengang kjendte man ikke den Sygdom, som kaldes 
Blegsot, men Alle vare saa røde som Roser. Sønnerne 
tillodes ligesaalidt at lapse sig paa Gaden med Stok og 
Cigar eller Pibe i Munden. Overhovedet kaldte man 
dengang Alting ved sit rette Navn. Et Udsalgssted for 
Detailhandel benævnedes Krambod, den, der eiede 
den, Kræmmer, og hans Medhjælpere Kræmmer
svende og Kræmmerdrenge. En Haandværksmand 
kaldtes Mester og hans Medhjælpere Haandværker- 
svende og Læredrenge. En Embedsmands Medhjæl
pere paa Skrivestuen kaldtes Skrivere eller Skriver
drenge. - Ganske anderledes forholder det sig nu. I 
vore Dage gives der hverken Mandfolk eller Fruentim
mer, men Alle ere Herrer og Damer. Herrerne til
bringe gjeme Aftenen i Værtshuse eller Spilleselskaber 
og giver derefter undertiden til lang ud paa Natten en 
lille Concert paa Gaden, for at Vægteren ikke skal falde 
i Søvn paa sin Post. Damerne sidde oppe og vente paa 
Herrerne, og fordrive imidlertid Tiden med at spille 
Fortepiano, hvilket enhver dannet Dame maa kunne 
eller læse Romaner, undertiden bliver Bogen ikke læst 
ud om Aftenen og Spændingen nøder dem da til næste 
Dag, at fortsætte Læsningen fra Morgenstunden. Ved

Morgenstunden forstaar jeg Kl. 9 og til 10, undertiden 
11, thi naar man gaaer saa sildigt i Seng, kan man om 
Morgenen umuligt staae tidligt op. - Sønnerne kaldes 
de unge Herrer og vænnes tidligt til at gaae med Stok, 
ryge Cigar og gjøre Hanebeen for Damerne. Lomme
penge maa de naturligviis have, enten paa den ene eller 
anden Maade. Enhver gift Dame hedder nu Frue og 
alle unge Piger ere Frøkener, om de tillige ere Jom
fruer veed jeg ikke, de skamme sig idetmindste for at 
bære det sædelige Jomfrunavn. Saadanne Frøkener 
maa have en fiin Opdragelse, de gaae derfor i Skoler, 
hvor de kunne lære at hvisle og snarre Tydsk, snøvle 
og grynte Fransk og læspe og pluddre Engelsk, samt 
hvilket er det Vigtigste, lære at skrive Breve til deres 
eventuelle Kjærester. Disse forestille de sig altid i 
Skikkelse af fornemme Herrer, og de maa derfor ogsaa 
selv bestræbe sig for at høre til den fornemme Verden. 
De kunne derfor umuligt gaae i Kjøkkenet og smøre 
dem paa Gryder og Pander, nei »Gudbevares«! De maa 
hele Dagen sidde paa Stads, brodere eller hækle, til 
Tidsfordriv læse Romaner og spille Fortepiano, at 
lappe eller stoppe Strømper er ikke passende for Da
mer, hellere gaae med Albuerne ud af Ærmet eller 
Huller paa Strømperne. For ikke at faae Blegsot maa 
de flittigt bevæge sig i frisk Luft, og man seer dem 
derfor om Eftermiddagen og om Aftenen i hele Skarer 
trave op og ned ad Gaden. Damerne maa stedse være 
yderst elegant udstyrede, Kjoler, Shawler, Kaaber og 
Hatte maa stedse være efter de nyeste Moder og af de 
fineste Stoffer. At der skal Penge til saamegen Stads er 
begribeligt, hvor de faae dem fra maa de selv og Vor
herre vide. Man mener rigtignok, at Herrerne ere 
bange for at gifte sig med slige Damer, der koste saa 
Meget og udrette saa Lidt og derfor hellere tilbringe 
deres Liv som Pebersvende; men Herregud! Saa blive 
de gamle ærværdige Frøkener, og de ere da »fri for
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Bameskrig og megen Hurlumhei«. Saameget om Da
merne, nu kommer vi til de nye Benævnelser paa ad
skillige Ting. Kramboden er nu bleven til en Boutik, 
Kræmmeren er bleven Kjøbmand og hans Medhjæl
pere Handelskomisser. Værkstedet kaldes nu Fabrik, 
Mesteren Hr. Fabrikant, og hans Svende og Drenge 
spille ligeledes smaae Herreroller. Skrivestuen faaer nu 

Navn af Contoir, Skriverne ere alle Fuldmægtige og 
Skrivedrengene Contoirister. - Hvilken en Storhed! 
naar den blot kan vare ved. Der gives dog endnu, 
Gudskelov! mange hæderlige Undtagelser fra dette 
Maleri; men jeg har skildret det som Tonen i Almin
delighed er.



Noter

1) Christen Olsens sproglige iagttagelser er i overensstem
melse med andre meddeleres optegnelser. Interessen for det 
danske sprog var fra begyndelsen af 1800-tallet stærkt sti
gende. Allerede i 1798 havde Joachim Junge udgivet en lille 
bog, »Den nordsiellandske Landalmues Character, Skikke, 
Meninger og Sprog«, og efter århundredeskiftet begyndte 
Videnskabernes Selskab at indsamle stof til en ordbog over 
det danske sprog. I forbindelse hermed var præsterne i 1807 
blevet opfordret til at indsamle dialektord.
På den tid Christen Olsen nedskrev sine erindringer, var der 
indsamlinger igang for at bevare folkeminder, herunder også 
sprogdialekter for eftertiden. Dette arbejde havde for en stor 
del sin rod i en begyndende interesse for en særlig dansk 
bondekultur. Disse folkelige bevægelser tager Christen Ol
sen på andre områder stærkt afstand fra.

2) Christen Olsens far, Ole Hansen, var født i 1770. Han 
giftede sig sent med den jævnaldrende gårdmandsdatter fra 
Neiede, Karen Christensdatter. Ved folketællingen 1801 
havde de to børn, hvoraf Christen Olsen var den ældste. Da 
Christen Olsen efter i næsten hele sin barndom at have boet 
hos sine bedsteforældre vender hjem, er søskendeflokken 

vokset til ti. Ole Hansen ernærede sig og sin familie ved 
arbejdet i hjulmagerværkstedet inde i Neiede by og ved dyrk
ningen af et lille stykke jord nord for byen.

3) Hans Jensen, Christen Olsens farfar, var husmand i Ga
dehusene nord for Hillerød. Han var født i 1748, hans kone 
Karen Olsdatter i 1743. De var derfor ikke helt unge, da de 
tog den lille Christen Olsen til sig.

4) Private pogeskoler, drevet af f.eks. håndværkere som 
bierhverv, var meget almindelige i begyndelsen af det 19. 
århundrede. Først i 1791 oprettedes det første lærerseminar 
og først i 1814 indførtes undervisningspligt for alle børn. 
Christen Olsen kom til at tilhøre den første generation af 
skolelærere, der skulle føre denne lov ud i livet. Som søn af 
en landsbyhåndværker kom Christen Olsen fra samme so
ciale miljø som lærer Engel, men til forskel fra denne fik han 
en egentlig faglig-pædagogisk uddannelse.

5) Den 16. august 1807 landsatte englænderne 3100 solda
ter i Vedbæk nord for København. Den 7. september kapi

157



tulerede hovedstaden og den 21. oktober afsejlede englæn
derne med hele den danske flåde som krigsbytte. Det lyk
kedes på denne måde at sætte Danmark ud af spillet som 
partner for Napoleon under de engelsk-franske krige. Bom
bardementet af København i de første dage af september 
ødelagde store dele af byen, og lysskæret fra kanonilden og 
de brændende huse kunne ses i store dele af Nordsjælland.

6) Den engelske prinsesse Caroline Mathilde var i 1766 
blevet gift med Christian den 7. Hun var 15 år. Han var 17 
og sindslidende. Ved Struensees fald i 1772 blev Caroline 
Mathilde fængslet p.g.a. deres nære forhold. Hun blev se
nere ført til Celle i Tyskland, hvor hun døde 24 år gammel.

7) Jørgen Lerche, 1767-1838, var selv uddannet ved Blaa- 
gaard Seminarium (i 1809 flyttede seminariet til Jonstrup). 
Han havde i 1780’eme været tjener hos grev Moltke på Fyn, 
og denne hjalp ham ind på seminariet og understøttede ham 
økonomisk. Han dimitteredes i 1794, og efter et par år med 
skiftende stillinger kom han i 1797 til Tulstrup skole. Lerche 
havde fire børn, tre drenge og en pige. Den ældste af søn
nerne fik som faderen en uddannelse på Jonstrup, og datte
ren blev i 1824 gift med en skolelærer dimitteret fra semina
riet. Af elevlisterne fra Jonstrup ses det tydeligt, at sønner 
ofte fulgte i deres fædres fodspor på seminariet, og at lærer
familiernes børn ofte giftede sig med hinanden. Det skete 
også, at en nyuddannet lærer giftede sig til en skole ved 
ægteskab med en ung enke. Sammenholdet mellem semina
risterne fra Jonstrup var stort, også når de var kommet ud i 
embeder.

8) Ved Christen Olsens ankomst til Jonstrup Seminarium 
blev dette ledet af Jacob Saxtorph (1771-1850). 1 1795 havde 
han taget skoleembedseksamen, og fra 1799 havde han 
undervist ved seminariet i historie og geografi. Allerede i 
1818 blev han udnævnt til rektor ved Kathedralskolen i 
Odense, hvorefter han forlod Jonstrup. Ved siden af sin læ
rervirksomhed udgav han forskellige lærebøger om natur
lære.

9) Jens Ernst Wegener, 1781-1846, var cand, theol. Han 
havde i ti år været lærer ved Kathedralskolen i Roskilde, da 
han i 1819 blev forstander ved Jonstrup Seminarium.

10) Tønnes Ditlev Roeskilde, 1782-1834, var ligesom We
gener cand, theol. Roeskilde var fra 1809 andenlærer ved 
Jonstrup, men forlod allerede i Christen Olsens første år 
skolen for at blive sognepræst i Køge og Ølsømagle.

11) Casper Johannes Boye, 1791-1853, var født i Norge og 
var i 1818 kommet til Jonstrup som andenlærer. Her blev 
han til han i 1826 blev kaldet til sognepræst i Søllerød. 11835 
fik han kaldet ved St. Olai Kirke i Helsingør. Boye døde i 
1853 under koleraepidemien. Det var almindeligt i Christen 
Olsens samtid, at de teologiske kandidater som nyuddannede 
tog forskellige lærerembeder, før de kunne få et præstekald. 
Dette kom i høj grad til at stå i vejen for f.eks. Christen 
Olsens forfremmelsesmuligheder.

12) Rasmus Andersen, 1789-1870, var gårdmandssøn fra 
Lolland og havde i 1809 fået en læreruddannelse fra Jon
strup. I 1810 havde han fået lærerembede i Skovlunde, og 
året efter blev han som timelærer knyttet til seminariet i faget 
musik, senere også i matematik og regning.

13) Wilhelm Johansen Gehl, 1784-1840, var møllersøn fra 
Randers og arbejdede i flere år som gårdskarl, før han kom 
til Jonstrup, hvorfra han dimitterede i 1806.1 1809 fik han 
lærerembede i Måløv og sideløbende med sin undervisning 
der, underviste han i gymnastik på Jonstrup Seminarium.

14) Ole Jacob Gebauer, 1789-1869, havde været ved have
bruget, inden han påbegyndte sin uddannelse til lærer ved 
Jonstrup, hvorfra han dimitteredes i 1809. Ved siden af sit 
lærerembede i Stenløse kom han nogle gange om ugen og 
underviste i havedyrkning på seminariet. Af de lærere, der 
var tilknyttet seminariet i Christen Olsens tid, var de faste 
undervisere alle teologer. Kun i de fag disse ikke kunne 
varetage, gymnastik, regning og musik, tilknyttede man læ
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reruddannet personale som timelærere. Læreruddannelsen 
var stadig omkring 1820 en ny uddannelse, som endnu ikke 
fuldtud havde vundet status i samfundet.

15) Af hver årgang udnævntes 4 af eleverne til opsyns- 
mænd. Christen Olsens årgang bestod dog kun af 9 elever i 
alt, hvoraf altså næsten halvdelen blev opsynsmænd. In
struksen for opsynsmændene, der findes på Danmarks Pæ
dagogiske Bibliotek, svarer nøje til Christen Olsens beskri
velse.

16) Christen Olsen gør meget ud af at beskrive sin beklæd
ning. Tøj og linned var af væsentlig værdi for landbefolknin
gen. Der lå en stor forarbejdning i disse ting, og kister fyldt 
med linned og tøj var en opsparing, der ikke som udbyttet 
af jorden kunne svinge fra år til år. Når Christen Olsen be
skriver sin klædning, er det således ikke kun fordi han selv 
og samtidens interesse for folkemindeindsamlinger lagde stor 
vægt på bondebefolkningens klædedragt, men også fordi det 
repræsenterede hele hans formue. Christen Olsens garderobe 
ved ankomsten til Jonstrup var sparsom, næsten alt var 
hjemmeforarbejdet. Han var uden tvivl fattigere klædt end 
mange af de bondesønner, der også kom til seminariet. Ifølge 
oplysninger fra Nordsjællands Folkemuseum var Christen 
Olsens tøj almindeligt for den befolkningsgruppe han kom 
fra, de små håndværkere og husmænd på landet. Her var 
pengene små, og man havde ikke som mange af bønderne 
specielle dragter til fint brug. Da Christen Olsen senere kom
mer til Billesborg som huslærer, erhverver han sig et pænt 
sæt tøj. Dette betyder meget for ham, det var for ham selv 
et synligt bevis på, at han hævede sig over sin stand.

17) Eksamensprotokollerne fra Jonstrup Seminarium fin
des på Landsarkivet for Sjælland. Eksamenskaraktererne for 
Christen Olsen var enslydende med årskaraktereme, når 
undtages smukskrivning, hvor han kun havde opnået karak
teren »godt«. Det er tydeligt, at Christen Olsen var en af de 
dygtige seminarister, kun sang var han ikke særlig god til. 
Men selv om det ved Christen Olsen, som den eneste af sin 

årgang, var bemærket, at han ikke egnede sig til sang i kir
ken, kom dette dog til at indgå i hans embede såvel i Hel
singør som i Karlebo.

18) Nicolai Conrad Mikkelsen Bartholdy, 1779-1835, var 
ansat som skovrider i Vallø distrikt ved herregården Billes
borg, der hørte under Vallø Stift.

19) Øresundstolden var blevet indført i 1429 og blev først 
afskaffet i 1857.

20) Helsingør havde i 1820 ca. 7000 indbyggere, heraf var 
1000 skolesøgende bøm. I 1821 oprettedes Borgerskolen i 
Helsingør med tre afdelinger - en for Olai sogn med to læ
rere, en for Mariæ sogn med to lærere og en fællesafdeling for 
de to sogne med een lærer. De to første afdelinger var bereg
net til 180 bøm og den sidste til 90 bøm. Eleverne deltes i 
to klasser, fra 6-10 år og fra 10-14 år. Der undervistes i 
religion, læsning, skrivning og regning. For de ældre elever 
desuden i historie, geografi og naturhistorie. Undervisnings
formen var udenadslære og disciplinen var streng. Ifølge 
Laurits Petersen var der mange klager fra lærerne over, at 
forældrene ikke holdt børnene til bøgerne, og forsømmel
serne var også mange. Skolen var blevet oprettet efter den 
nye skolelov i 1814 og skulle føre denne lovs bestemmelser 
ud i livet. Der var blevet indført skolepligt for alle bøm, men 
det var ikke altid nemt at få forældrene til at acceptere dette, 
idet mange bøm hjemme udførte et for familien nødvendigt 
arbejde.

21) Helsingør havde mange private skoler, og ca. halvdelen 
af børnene besøgte disse. Da der i 1827 indførtes strengere 
regler for private skoler, var der 10 pigeskoler og 5 drenge
skoler i Helsingør.
Udover sin undervisning på Borgerskolen havde Christen 
Olsen som de andre lærere timer ved byens private skoler. 
Dette bidrog væsentligt til lønnen. I 1824 giftede Christen 
Olsen sig med Marie Thomsen, der havde en privat skole, 
hvor Christen Olsen underviste. To andre lærere ved Borger- 
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skolen havde ligeledes giftet sig til private skoler. Dette gav 
dem en del ekstraundervisning og de forsøgte derfor, hvor 
det var muligt, at indskrænke deres undervisning på Borger
skolen eller flytte timerne til et tidligere tidspunkt på dagen, 
således at der kunne læses flere timer i den private skole. I 
1826 havde dette udviklet sig til en konflikt med skolemyn
dighederne, der naturligvis ikke kunne billige denne praksis. 
Skolens dør blev derfor aflåst indtil kl. 9, hvor undervisnin
gen skulle begynde. De tre lærere, der havde flyttet deres 
undervisning frem til kl. 8, slog, da de mødte op til en aflåst 
dør, i protest døren ind. For denne episode blev de alle tre 
idømt en bod. Christen Olsen beskriver ikke denne begiven
hed i sine erindringer, selv om han tydeligvis har været in
volveret.
Den private skoleindehaver, som Christen Olsen giftede sig 
med, hed Birgitte Marie Thomsen. Hun havde været gift 
tidligere med en skipper Hyll, med hvem hun havde to søn
ner, Lars og Hans Thomas. Hun har sandsynligvis af øko
nomiske grunde, da hendes første mand forlod hende, været 
nødt til at holde en privat skole. Dette var en af de få mulig
heder en enlig kvinde havde for at ernære sig selv i denne 
periode. Da Christen Olsen i 1824 giftede sig med hende, var 
hun ikke som han skriver enke, men frasepareret og måtte 
have kongelig bevilling til at gifte sig igen. Med Marie fik 
Christen Olsen 16 bøm, den ældste Knud Valdemar blev 
allerede født året før, de giftede sig.

22) Marie Thomsen var, da hun giftede sig med Christen 
Olsen, 28 år, men alligevel nåede hun i deres ægteskab at 
føde 15 bøm. Dette betyder, at Marie igennem de første 8 år 
i Helsingør konstant har været gravid eller har haft et spæd
barn. Marie har derfor i lange perioder været ude af stand til 
at undervise. De fleste af børnene døde som små og når end 
ikke at optræde i folketællingerne i 1834 og 1840. Som Chri
sten Olsen selv skriver, har familien været præget af stor 
sygdom, og hvad dette medførte af ekstraudgifter.

23) Maren Nielsdatter var født i 1765. Hun var gift første 
gang med møller Hans Thomsen, med hvem hun havde fire 

bøm. Birgitte Marie var den ældste født i 1797, derefter kom 
en dreng i 1799, som vi ikke hører mere til, og dernæst to 
piger, Anne Christine født i 1800 og nogle år efter Johanne. 
Efter sin første mands død gifter Maren sig med Bent Han
sen Grubb, med hvem him får en søn, der senere omtales i 
erindringen som møller Grubb.

24) På Landsarkivet for Sjælland findes der en del materiale 
om Borgerskolen i Helsingør. Bl.a. biskop Münters visitats- 
bøger fra 1808-29, hvor også Christen Olsen er omtalt.

25) Johannes Henrik Bendixen, 1802-1878, var i 1823, tre 
år efter Christen Olsen, dimitteret fra Jonstrup med 1. ka
rakter. Allerede samme år erholdt han embede i Usserød, 
hvor han blev, til han i 1828 fik tildelt Grønholt. I 1832 
flyttede han herfra til Dauglykke.

26) Landskommunalloven af 1841 inddrog godsejere og 
gårdejere i lokalstyret.

27) I et brev dateret den 21. oktober 1843 foreslår Christen 
Olsen sognerådsforstanderskabet en ny fordeling af børnene 
i sognets skoler. En af sognets andre lærere skulle snart gå af. 
Ved nedlæggelse af den pågældende skole kunne børnene 
fordeles på de øvrige skoler. Den lønudgift, man havde spa
ret, kunne så følge med børnene. Christen Olsen mener at 
Overdrevets skole ville kunne tage 30 bøm, for hvilke han 
ønsker en betaling af 30 Rd. Christen Olsen er helt klar over, 
at sognerådsforstanderskabet ikke uden videre var motive
rede til at forhøje hans løn. Hvis han ønskede lønforhøjelse, 
måtte han derfor give anvisninger på, hvor der kunne spares 
på andre områder.

28) Anne Christine var født i 1800 i Helsingør og var såle
des tre år yngre end søsteren Marie, Christen Olsens første 
kone.

29) Biskop J. P. Mynster bedømte i 1853 Christen Olsen 
som en flittig lærer. Mynster havde allerede i 1836 og 44 
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besøgt skolen. At Christen Olsen ikke ønsker at erindre sig 
disse besøg kan skyldes den bedømmelse, Mynster giver ham 
som henholdsvis forkusket og selvrådig og i 1844 flittig men 
nedtrykt af armod.

30) Hans Voigt, 1813-1865, og hans første kone kom fra 
Flensborg og var omkring 1850 flyttet til Hillerød, hvor 
Hans Voigt fik borgerbrev som kunstdrejer. Med sig i sit 
andet ægteskab havde Hans Voigt en datter, Johanne, på 9 
år. Ved slotsbranden i 1859 havde Hans Voigt, i forsøget på 
at redde forskellige effekter bl.a. flere af hans egne arbejder, 
pådraget sig en alvorlig rygskade, der 6 år senere førte til 
hans død.

31) Hillerød havde i 1860’eme omkring 2500 indbyggere.

32) Emma Eleonora Marie Voigt f. Olsen, 1828-1895, var 

i 1859 blevet gift med den 15 år ældre Hans Voigt. I ægte
skabet var der to børn, Hans Christian Daniel født i 1862 og 
Bertha Eleonora Bolette født i 1863. Familien boede i Slots
gade, de første år i en lejet bolig senere i eget hus. Ved 
mandens tidlige død sad Emma tilbage med tre børn, hendes 
egne to på 2 og 3 år og en steddatter på 15. Til hjælp i 
forretningen havde hun en drejersvend og i huset en tjene
stepige. Husholdet bestod desuden af en ældre søster til 
Hans Voigt og efter nogen tid også Christen Olsen. Familien 
havde på 1. sal en lejer, fotograf Ratfeldt, der senere blev gift 
med Johanne, Emmas steddatter.

33) Dødsannoncen blev indrykket i Frederiksborg Amts 
Avis 16-6-1866.

34) Næringsloven i 1857 brød byernes handelsmonopol.
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Abel, Valdemar Seirs søn, s. 121
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Hall, P. E„ provst, s. 125-128, 131, 133
Hall, minister, s. 126-129
Hansen, lærer ved Auderød Skole 1829-1866, s. 120
Hansen, Lars, Marie Thomsens søn af 1. ægteskab, s. 91, 

123
Hansen, Thomas, Marie Thomsens søn af 1. ægteskab, s. 91, 

136-138
Hansen, Ole, Christen Olsens far, s. 43, 60
Heller, bager, s. 149
Henriksen, bager, s. 151
Hirsch, Salomon, læge, s. 92

Holm, skolelærer i Dauglykke, s. 104
Holm, brødrene, garvere og værtshusholdere, s. 151
Hüll, skipper, Marie Thomsens første mand, s. 123
Jensen, Christen, brændevinsbrænder, s. 150
Jensen, Hans, Christen Olsens farfar, s. 44, 49, 56
Josefine, svensk dronning, s. 100
Jønsdotter, Anna Keisa, Christen Olsens oldemor, s. 44
Karoline Amalie, gift med Christian den 8., s. 102, 114
Knuth, greve, s. 124
Komerup, læge i Karlebo, s. 132, 136
Krogh, kammerherre, s. 100
Lerche, Jørgen Nielsen, skolelærer i Tuulstrup, s. 59,60,61
Louise, hertuginde af Augustenborg, s. 101
Lorentzen, garvermester, s. 151
Lundby, klokker, s. 96, 98
Lundby, provst, s. 96, 98
Lunddal, postfører, s. 150
Madsen, Christen, Christen Olsens morfar, s. 44, 46
Madsen, Christen, Christen Olsens tipoldefar, s. 46
Marcussen, brændevinsbrænder i Hillerød, s. 150
Marianne, prinsesse af Mecklenborg, s. 102
Martensen, biskop, s. 125
Melander, provst, s. 98
Mentz, bager, s. 150
Mortensen, lærer i Karlebo, s. 104
Mørdrup, s. 138
Münster, Jacob Peter, biskop, s. 114, 124, 125
Münter, F. C., biskop, s. 48, 98, 100
Mûnter, forpagter, s. 78
Napoleon den 1., s. 54
Nielsdatter, Johanne, Christen Olsens mormor, s. 46
Nielsdatter, Maren, Marie Thomsens mor, s. 90
Nielsen, stutmester, s. 145

Olsdatter, Karen, Christen Olsens farmor, s. 44
Olsen, saddelmager, s. 149
Olsen, Anne Christine, se Anne Christine Thomsen
Olsen, Axel, Christen Olsens søn, s. 136-138
Olsen, Birgitte Marie, se Birgitte Marie Thomsen
Olsen, Carl, Christen Olsens søn, s. 136-138
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Olsen, Edgar Alfred, Christen Olsens søn, s. 120
Olsen, Emma Elenora Marie, Christen Olsens datter, s. 129, 

138, 143-144
Olsen, Hans Christian, Christen Olsens søn, s. 136
Olsen, Knud Valdemar, Christen Olsens søn, s. 91, 138 
Olsen, Ole, Christen Olsens oldefar, s. 44
Oscar, svensk konge, s. 100
Petersen, Andreas, s. 151
Petersen, Mogens, brændevinsbrænder, s. 151
Piber, kapelan, s. 120
Rasmussen, skolelærer i Usserød, s. 104
Rasmussen, Louise, gift med Frederik den 7., s. 103, 139 
Roeskilde, Tønnes Ditlev, lærer ved Jonstrup Seminarium, 

s. 64
Roskilde, præst, s. 78, 79
Rottwit, amtmand og minister, s. 131
Royen, kroejer, s. 118
Saxtorph, Jacob, forstander ved Jonstrup Seminarium, s. 60, 

63, 68, 70
Schæffer, kammerråd, s. 56, 57
Sølling, s. 149 
Sûnckenberg, apoteker, s. 76, 78
Teisner, forstråd, s. 138
Thomsen, Anne Christine, s. 91, 107, 121

Thomsen, Birgitte Marie, s. 89
Thomsen, Hans, møller, Marie Thomsens far, s. 90
Thomsen, Johanne, s. 91
Trojel, Hans Bertram, provst, s. 88, 99
Treschow, amtmand, s. 104
Valdemar Atterdag, s. 55
Valdemar Seir, s. 121
Wegener, Jens Ernst, lærer ved Jonstrup Seminarium, s. 64, 

68, 71, 82
Wever, præst i Karlebo, s. 108, 118, 120, 124, 125
Vilhelmine, datter af Frederik den 6., s. 101
Vilhelmine, gift med Frederik den 7., s. 102
Willumsen, madam, s. 150
Voigt, Bertha, s. 141-142
Voigt, Christian, s. 141-144
Voigt, Daniel, s. 141
Voigt, Elsebeth, s. 142
Voigt, Emma, se Emma Olsen
Voigt, Hans, s. 140-142
Voigt, Johanne, s. 141
Vosbein, kaptain, s. 149
Woschow, procurator, s. 149
Øllgård, amtsprovst, s. 80, 81, 82, 88

Alsynderup, s. 60 
Amager, s. 76 
Asminderød, s. 103, 115
Auderød, s. 119 
Billesborg, s. 73-83
Birkerød, s. 30 
Blaagaard, s. 65, 67

Stedregister

Bringe, s. 63 
Brønsholm, s. 127 
Charlottenlund, s. 80 
Christiansø, s. 123 
Classens Have, s. 52 
Dauglykke, s. 104, 125 
Drammen (Norge), s. 44
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Dyrehaven, s. 30, 70, 80
Egelund, s. 56, 58
Egøje, s. 75
Esbønderup, s. 90
Esrum, s. 31, 89
Farum, s. 30, 148
Frederiksberg, s. 125, 133
Frederiksborg, s. 30, 31, 36, 44, 52, 53, 54, 57, 60, 63, 82,

89, 93, 94, 104, 114, 133, 135, 142, 143-54
Frederiksværk, s. 30, 52
Fuglesangshusene, s. 55
Gadehusene, s. 44
Grønholt, s. 104
Gurre, s. 80
Hammermøllen, s. 89, 93
Hammersholt, s. 148
Havreholm, s. 80
Helene Kilde, s. 38
Helsingborg (Sverige), s. 96, 98, 100
Helsingør, s. 29, 30, 36, 80, 81, 82, 85-105, 109-110, 131, 

132, 146, 148, 151
Herfølge, s. 74, 78, 79
Hesselø, s. 144
Hillerød, se Frederiksborg
Hirschholm, s. 56, 57
Humlebæk, s. 36
Hørsholm, s. 30, 31, 83
Jonstrup, s. 60, 62-72, 82
Jægerspris, s. 123
Kagerup, s. 55
Karlebo, s. 104, 107-133, 140
Krop (Sverige), s. 97
Kallebo Strand, s. 29
Kirkelte, s, 119, 120
Kirkeværløse, s. 63
Kollerød, s. 30
Kronborg, s. 52, 86
Kärnan (Sverige), s. 96, 100

København, s. 51, 52, 53, 55, 76, 79, 80, 81, 82, 113, 123,
128, 132, 138, 140, 142, 145, 146, 148

Køge, s. 52, 64, 73, 74, 76, 77, 78, 79
Lellinge, s. 74
Lyngby, s. 63, 82
Marienlyst, s. 93, 94, 95, 100, 102
Maaløv, s. 63, 66
Neiede, s. 43, 44, 45, 49, 55, 60, 71
Niverød, s. 30, 118
Nivaa, s. 128
Nyhuse, s. 36, 139-143, 144
Nøddebo, s. 55
Præstevang, s. 36, 138
Roskilde, s. 29, 63, 64, 80
Skallerød, s. 55
Skovlyst, s. 36, 135-139, 140
Skærød, s. 30
Snekkersteen, s. 89, 93
Sorgenfri, s. 70
Steenløse, s. 66
Stevns, s. 76
Storehedinge, s. 78, 114
Strøgaard, s. 55
Strøgaardshuus, s. 55
Strøgaardsvang, s. 52, 55
Tipperup, s. 55
Tjæreby, s. 60
Tuekjøb, s. 55, 80
Tuulstrup, s. 59, 60
Taagerup, s. 55
Usserød, s. 104
Vallø, s. 73, 74
Vedbæk, s. 52
Veienbrød, s. 125
Villingerød, s. 90
Vinderød, s. 30
Wälluff (Sverige), s. 96, 98
Værløse, s. 30
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ERINDRINGER AF MIT LIV 1799-1868

Christen Olsen (1799-1878) var født i et fattigt hjulmagerhjem i Nordsjælland, 
men i kraft af gode evner og fremdrift fik han på friplads en læreruddannelse 
på Jonstrup Seminarium, en uddannelse som han afsluttede i 1820. Efter et år 
som huslærer blev han skolelærer i Helsingør, hvorfra han i 1832 flyttede til 
Karlebo Overdrevs skole. Her virkede han i 30 år til han i 1862 tog sin afsked 
og bosatte sig i Hillerød.
Som pensionist skrev han sine erindringer. Han fandt selv, at han havde 
oplevet store omvæltninger i den tid, han havde levet. Han havde været udsat 
for medgang og modgang, både personligt og i forholdet til omgivelserne. Han 
hørte til den første generation af skolelærere, der skulle føre skolelovene af 
1814 ud i livet, og i hans erindringer giver han en malende beskrivelse af de 
ofte svære kår, som man dengang arbejdede under. Sideløbende med sit liv 
som skolelærer beskriver Christen Olsen »de store begivenheder«, Køben
havns bombardement i 1807, statsbankerotten, tabet af Norge, de slesvigske 
krige, Frederiksborg Slots brand m.m., og man ser hvorledes indtrykkene 
herfra er med til at præge hans dagligdag. Men først og fremmest møder man 
i hans erindringer et levende menneske, stærkt engageret i tilværelsen og med 
en udpræget følelse for ret og billighed. Christen Olsen var livet igennem 
»frittalende«, som han selv skriver, og det er han også i sine erindringer.
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