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FRU MARGUERITE LØFTING FORTÆLLER

For den, der ønsker en samlet Oversigt over de i den følgende 
Skildring nævnte Medlemmer af Slægten Lund, henvises der til 
Efterskriften.

Og nu fortæller Fru Løfting: Henrik Ferdinand Lund, der var 
født 1803 og døde 1875, var min Farfar. Han var gift to Gange, 
første Gang med Søren Kierkegaards Søster Petrea Severine Kier
kegaard (1801-34) og anden Gang med Anna Cathrine Lund 
(1800-59). I første Ægteskab var der Datteren Henriette og 
tre Sønner, i andet Ægteskab ligeledes tre Sønner, deriblandt 
min Far.

Farfar var Kontorchef i Nationalbanken og boede om Somme
ren paa Bakkehus, der laa ved Siden af GI. Bakkehus, et Hjem 
for aandssvage, dengang kaldet en Idiotanstalt. Den stødte op 
til Bakkehus’s Have, hvor Far og hans Brødre ofte om Søndagen 
stod og kiggede ud paa Vejen. Det hændte nu og da, at de søn
dagsspadserende standsede og spurgte Far, hvad han hed, og 
hvor gammel han var. Efter at han havde svaret paa det, tilføjede 
de næsten altid: „Han svarer da helt fornuftigt.“ Hvortil Far 
rasende gensvarede: „Ja, jeg er da for Resten heller ikke Idiot!“

Om Vinteren boede Farfar paa Gammeltorv, hvor han ejede 
en Gaard, der var bygget af solide haandgjorte Sten. Da det var 
blevet moderne at oliemale alle Huse, anmodede Farfar en meget 
anerkendt Malermester om at oliemale hans Hus. Malermesteren 
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svarede: „Ja, men jeg gør det inte, Hr. Justitsraad, for det vilde 
være at lægge en Skat paa Huset.“ Farfar var ham senere uhyre 
taknemmelig for hans Afslag. Huset skulde jo have været malet 
op Gang paa Gang, og det vilde have kostet mange Penge. Saa- 
dan var den Tids Haandværkere. Hellere gaa Glip af en Indtægt 
end handle mod sin Samvittighed.

Farfar havde oplevet Statsbankerotten, og det medførte, at han 
havde lært at værdsætte Tingene paa rette Maade. Hans Valg
sprog var: „Her i Huset taler vi ikke om Mad, Ydre og Penge.“ 
Af hans seks Sønner blev to Etatsraader, en Justitsraad, en Profes
sor og en Ritmester. En Søn faldt i 64.

Om Farfars Svoger, Søren Kierkegaard, fortælles der flere 
Træk i Familien. Engang forærede Søren Kierkegaard sin Svoger 
et Maleri, som Fru Jerichau Baumann havde malet af ham, et 
Billede, som han satte megen Pris paa, med den Motivering: „Det 
skal du have, Ferdinand, fordi du har været saa fornuftig aldrig 
at læse et Ord af det, jeg har skrevet.“

En af Søren Kierkegaards Kusiner var meget sød og meget 
plagsom. Hun var stærkt optaget af sin nye Lejlighed, og ende
lig lovede han at komme hen og se den. Da han kom tilbage, 
sagde han: „Nu har jeg set Augustas Lejlighed. Den var lille, 
men grim.“

Da han engang hørte om en Dame, at hendes Rygte var lidt 
uheldigt, sagde han: „Ja, jeg har altid haft paa Fornemmelsen, 
at der var noget historisk ved hende.“

Henriette Lund, Fars ældste og eneste Søster, blev, da hun var 
4 Aar, sat i Skole hos to gamle Damer, og hun maatte derfor om 
Sommeren gaa den lange Vej fra Bakkehuset til Købmagergade, 
hvor Skolen var. Hun havde sine Skolesager i en Taske, men 
hun var af Naturen tankeløs og glemsom. Dette vilde hendes 
meget ordentlige Far, som jo var Bankmand, kurere hende for. 
En Morgen, da hun skulde gaa, gav han hende et Brev med til 
hans Bror, Agenten paa Købmagergade, med det bestemte Paa- 
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bud at aflevere det. Meget varm og meget træt kom den lille Pige 
hjem ved Spisetid Kl. 4. Da hun blev spurgt, om Onkel Chri
stian havde faaet Brevet, svarede hun smilende: „Nej, det glemte 
jeg!“ Hendes Far tog Tasken fra hende, tog Brevet op, idet 
han meget alvorlig sagde det ene Ord: „March!“ og pegede til
bage.

Hun glemte aldrig den Tur, Kuren var probat, men hvor 
kunde han, og hvor turde han? Det var en Form for Kærlighed, 
saadan som den var dengang, for Farfar var et meget kærligt 
Menneske.

Henriette Lund blev ikke gift. Hun boede i mange Aar i en 
Sideallé til Rosenvænget, hun var efter sin Mor meget velstillet, 
hun holdt to Piger og førte et ret stort Hus. Hun var højt be
gavet, og Søren Kierkegaard gav sig mere af med hende end med 
hendes Brødre. Men hun var noget tungsindig, fordi hun aldrig 
naaede frem, men sad paa sin Forhøjning og syede. Hun var 
meget interessant at høre paa, naar man blot kunde faa hende 
bort fra hendes Helbred.

Jeg var hendes Gudbarn, og hun elskede mig kritikløst. Ejen
dommelig var hun, og jeg husker flere Træk fra hendes Hjem. 
Hun læste hver Aften et Stykke højt af en Andagtsbog, og der 
blev sunget Salmer. Denne Aftenandagt overværede Pigerne. 
Tante Jette havde engang en Pige, som sang udmærket, men da 
hun en Aften sang noget kraftigt med, sagde Tante Jette: „Ja, 
du synger jo godt, Anna, men jeg vil anbefale dig at synge i al 
Enfoldighed.“ Næste Aften udeblev Anna.

En Aften var Pigerne borte, og da Tante Henriette læste et 
Stykke af Andagtsbogen, der handlede om Arbejdets Glæde, 
bemærkede hun: „Det havde ret været noget for Folkene - 
Skade, at de ikke var hjemme.“

Lige godt gik det ikke altid. Henriette var engang ved at 
ordne en stor Bunke Breve, hun havde faaet fra Søren Kierke
gaard. Da hun havde ordnet Brevene i to Bunker, en Del mere 
ligegyldige og en Del mere betydelige, blev hun kaldt ud til 
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en Gæst. En Stuepige, der var lidt utilregnelig, gav sig til at 
rydde op i Kabinettet. Hun lod de ubetydelige Breve ligge, mens 
de andre gik i Komfuret.

Tante Jette længtes meget efter sin Broder Troels. Engang 
skrev hun til mig: „Det lykkedes mig at komme ud til Onkel 
Troels. Jeg tog en Droske og tog Marie Stuepige med for at 
tage af mod Trækken.“

Engang havde hun faaet en Selskabsdame, som hed Frøken 
Karen. En Dag sagde Tante til hende: „Jeg har bestemt mig 
til at lægge paa Deres Løn, men saa maa jeg ogsaa have Lov 
til at benytte Dem som Paraply.“ Karen morede sig over dette, 
og de var lige gode Venner trods alt.

Tante Jette elskede sin Bror paa Annissegaard. En Dag kom 
hendes Fætter, Proprietær Carl Lund, Aldersro ved Kalundborg, 
paa Visit. Han var en stilfærdig Mand. Stuepigen meldte Pro
prietær Lund, og Tante, der troede, det var Vilhelm Nicolaj 
Lund fra Annissegaard, blev saa skuffet, da hun saa, det var 
Fætteren, at hun udbrød: „Er det ikke andet end dig, Carl!“

Engang havde Tante haft Besøg af en russisk Professor, som 
vilde vide noget om Søren Kierkegaard. Hver Torsdag havde 
hun Besøg af sin Huslæge og Fætter Michael Lund, der var Søn 
af Agent Christian Lund, Bror til min Farfar og gift med en 
anden af Søren Kierkegaards Søstre, Nicoline Christine Kierke
gaard. Michael var opkaldt efter sin Morfar, Michael Pedersen 
Kierkegaard. Michael Lund var Kommunelæge paa Østerbro i 
mange Aar. Han var en rig Mand og ejede en Villa med en 
meget stor Have til, den nuværende Politistation i Rosenvænget. 
Han var gift en kort Tid, men hans Hustru døde, og da han 
var barnløs, kom han til at være saa meget for andre. Sine fat
tige Patienter gav han Lov til at opholde sig i den store Have, 
og naar han kom derned for selv at nyde Luften, og den var 
fuld af Mennesker, gik han op igen, satte sig i sin Stue og gav 
sig til at pusle med sin store Møntsamling, som han iøvrigt se-
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nere skænkede til Reykjavik Museum, fordi de fleste Mønter var 
islandske.

Men da han en Torsdag kom i Besøg hos Tante Jette og fik 
at vide, at den russiske Professor havde været der, sagde han: 
„Du skal altid stikke dig frem, Jette, Professoren kunde jo lige- 
saa godt være kommet til mig.“

Tante Jette blev lidt irriteret og svarede: „Kommer du som 
Læge, Michael, er det et uheldigt Udtryk, og kommer du som 
Slægtning, er det endnu værre.“ Næste Torsdag kom han ikke, 
og jeg sagde da til Tante Jette: „Har du ikke tilgivet ham? Han 
mente det jo ikke saa slemt.“ Hvortil hun svarede: „Selvfølge
lig - han er jo kun et Mandfolk! “

Tante Jette var meget gæstfri over for sin Familie. Hver 
Torsdag var vi otte Kusiner - hendes Niecer - indbudt. Saa læ
ste hun højt for os af P. Hansens Litteraturhistorie, fortalte om 
de forskellige Digteres Værker og gjorde derved Litteraturen 
fra Guldaldertiden levende for os.

En Søndag om Maaneden samlede Tante hele Familien til 
Middag, det var Brødrene, deres Hustruer og Børn. Efter Mid
dag legede vi de gamle Lege, især Ordsprogsleg. Tante havde en 
hel Kiste med Karnevalsdragter fra hendes og Brødrenes unge 
Dage.

Ved en af Tantes Middage var der en, der fortalte noget, en 
Mand havde foretaget, og jeg udbrød da: „Hvor var det ond
skabsfuldt gjort!“ Saa kom Onkel Troels hen til mig, lagde sin 
Arm om Skuldrene paa mig og sagde: „Lille Marguerite! Naar 
du er naaet til min Alder, haaber jeg, du vil indse, at der er 
mere Tankeløshed end Ondskab til.“ Det mente han, fordi han 
var saa lysseende.

Ä propos Onkel Troels. Georg Brandes og han var Venner, 
og Brandes havde engang fortalt ham, at naar han modtog en 
Bog, som han ikke brød sig om og ikke vilde læse, svarede han 
straks og takkede for Bogen, som han glædede sig til at læse .. . .
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Dette glemte Onkel Troels, og da han nogle Aar senere mod
tog en Bog fra Georg Brandes, som han var klar over, at han 
ikke vilde bryde sig om og derfor ikke gerne kommentere, sva
rede han: „Kære Georg! Tak for din Bog, som jeg glæder mig 
til at læse.“ Men dertil svarede Georg Brandes: „Nej, kære 
Troels, saa let slipper du ikke, for det Trick har du lært af mig.“

Min Far, Henrik Ferdinand Lund, der havde samme Navn som 
Farfar, var født 1837 og døde 1914. Han var som Barn meget 
livlig. Dengang Far var 4 Aar, var han gaaet over Gevind til 
sin Fødselsdag. Overtræt og uartig var han, da Farmor fulgte ham 
i Seng. Da Aftenbønnen var bedt, sagde Farmor: „Og nu synes 
jeg, Ferdinand, du skulde bede Vorherre om, at du maa blive 
en god lille Dreng.“ Drengen foldede Hænderne, vendte sig 
mod Væggen, mumlede noget utydeligt noget, vendte sig atter 
om og saa paa Farmor: „Han sagde nej!“

Det var Farmor for meget. Hun maatte skynde sig ud af Sove
værelset for at faa leet ud. Hun havde megen Sans for det 
djærve Vid. Der var noget Holbergsk over hende.

I Farfars Hjem var Professor Bang Huslæge. Han var meget 
formel af Væsen, men ikke uden Sans for Humor. Engang var 
alle Brødrene syge af Mæslinger, men Far var ved at komme 
sig og laa derfor noget urolig i sin Seng. Da sagde Professoren: 
„Hvad tænker du paa, Ferdinand?“ Drengen svarede: „Hr. Pro
fessor! Naar Gæslinger kommer af Gaas, hvad kommer Mæs
linger saa af?“ Hvorpaa Professoren røg op og fo’r ud af Dø
ren, idet han sagde med Latter i Stemmen: „Din forbandede 
lille Hvalp!“

Far kom til at gaa i Bohr og Borgens Latinskole, og her la
vede han adskillige Gavtyvestreger. Engang skulde han skrive 
en Stil paa mindst to Sider om Emnet: Naar ringer Kirkeklok
kerne? Besvarelsen lød: Naar man rykker i Knebelen. - Maade- 
lig °g en Lussing.
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En anden Stileopgave var følgende: Hvilke er de varigste 
Glæder? Far lod, som han havde opfattet det som „de varigste 
Klæder" og svarede derfor kort og godt: Skindbukser. Ogsaa 
her blev Resultatet maadelig og en Lussing.

De havde en Lærer, som de kaldte for Skomageren, og det 
kunde han ikke taale at høre. En Dag tegnede Far paa den 
sorte Tavle en Sko og skrev mager bagefter. Hvorefter Læreren 
klagede til Rektor, og Far fik af Spanskrøret. Da han kom ned 
paa sin Plads, sagde han midt i Timen: „Hr. Lærer, det var 
for Resten en Galoche!"

Far havde faaet den Idé, at han vilde med som frivillig i 
Garibaldis Hær, hvorpaa Rektor kaldte ham ned og holdt en 
Tordentale, som endte med Ordene: „Desuden vil Garibaldi 
slet ikke have dig, for du trækker op til at blive en Døgenigt."

Far gik hurtigt tilbage til Klassen, besteg Katederet og holdt 
hele Talen for sine Kammerater, som lamslaaede saa Rektor staa 
bagved i Døren. Men Rektor var klog nok til at tage Situationen 
med Ro, han klappede Far paa Skulderen og sagde: „Det er 
godt, Ferdinand! Gaa kun ned paa din Plads."

Far blev Student 1855 og begyndte, som hans Mor havde be
stemt det, at studere Theologi. Det var ikke med Lyst, og bag 
sin Mors Ryg begyndte han at læse til Læge, men efter en Skar
lagensfeber blev han tunghør og maatte holde op. For at skaffe 
sig anden Uddannelse læste han i sin Studentertid ogsaa paa 
Polyteknisk Læreanstalt.

Fars muntre Natur fornægtede sig imidlertid ikke. Han tog 
ivrigt Del i Vinterens Baller, hvor han gik under Navnet Le 
chevalier sans peur et sans reproche, og han var jo ogsaa en Rid
der uden Frygt og Dadel. En Vinter henad Foraaret blev hans 
Fætter, den tidligere nævnte Læge, Michael Lund, ængstelig for 
hans Ører og formanede ham til i alt Fald at anskaffe et Par 
Galocher, naar han paa sine lette Balsko spadserede hjem i Regn
vejr. Dette Raad fulgte Far ikke, hvorfor hans Fætter omdøbte
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ham til Le chevalier sans peur et sans galoche. Ved et Kunstnef
karneval dansede Far saa meget, at hans Ur gik i Staa, og hans 
Nøgler rustede.

1864 tog han theologisk Eksamen, og i de følgende Aar op
holdt han sig en Del i Udlandet. I Italien var han bl. a. sam
men med Henrik Ibsen. Far var meget drillesyg, og i et Selskab 
drillede han Ibsen paa sin muntre Vis. Men Ibsen, der var sur 
og sær, blev vred og sagde: „De Mødre, der føder saadanne 
Sønner som Dem, skulde piskes ud af Landet med glødende 
Klaverstrenge. “ Da lo Selskabet endnu højere, og Ibsen blev saa 
vred, at han rejste sig og gik.

Et halvt hundrede Aar efter var Far i Christiania, og da han 
kom ind paa „Grand“, saa han Ibsen sidde ved en Drik. Han 
skrev et Par Ord paa et Visitkort: „Mødt Dem engang i Italien 
- det og det Aar - Samtale umulig paa Grund af Tunghørighed. 
Venlig Hilsen. Henrik Ferdinand Lund, Etatsraad,“ og lagde 
det paa Hjørnet af Ibsens Bord, idet han gik forbi. Ibsen læste 
det, rev et Visitkort op af sin Lomme og skrev et Par Ord paa 
det, ilede efter Far og stak ham det i Haanden. Der stod: „Glem
mer Dem aldrig. Disputierteufel. Venlig Hilsen Henrik Ibsen.“

Foruden i Italien opholdt Far sig ogsaa i Paris, hvor han en 
kort Tid var Sekretær i det danske Konsulat. I Frankrig mødte 
Far sin Skæbne, idet han den 16. November 1865 i Neuilly sur 
Seine blev viet til den attenaarige Therese Julie Caroline Chartier, 
der var født 1847 og Datter af Fabrikant Francois Jules Chartier 
(ca. 1804-1878) og Hustru Caroline Louise Marie Ri gout (1814 
-1904).

Da min Mor var fransk, har jeg ikke haft nogen Mormor eller 
Bedstemor, jeg har haft en grand’ mere, og saadan blev hun 
altid kaldt i vor Familie.

Grand’ méres Far var Ven og Kammerat med le petit caporal. 
Han var Ingeniørofficer, og sammen med 200 Mand foretog 
han og den unge Napoleon ved en bestemt Lejlighed et Avant-
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gardeangreb, der medførte Døden for mange af Angriberne, 
en Oldefar og le petit caporal reddede Livet. Familien opbe
varede et Stykke Teltpap, som min Oldefar rev af Teltvæggen, 
og hvorpaa han skrev en Hilsen til sin unge Hustru, inden han 
gik Faren i Møde.

Grand’ mere var reformert og Republikaner, grand pére til
hørte en gammel Adelsslægt, han var katolsk og Royalist, men 
af de to var grand’ mere den største. Ejendommelig og viljefast 
som faa kom hun til at præge alt og alle omkring sig. Grand 
pére blev om ikke Republikaner til Hjerteroden, saa dog Til
hænger af de republikanske Ideer, og han gik over til grand’ 
mere  s Tro. De byggede det reformerte Kapel i Neuilly og skæn
kede det til Byen.

Den største Del af Aaret boede mine franske Bedsteforældre 
pa Beaulieu, et lille chateau ved Orleans, og her oplevede de 
Krigen 1870. Grand’ mere var lille, forunderlig smuk, hendes 
Stemme havde Klang som af Guldklokker, og hendes Sprog var 
fuldendt. Hvor hun viste sig, paavirkede hun sine Omgivelser 
ved sin ejendommelige Personlighed.

En Dag under Krigen red en bayersk Eskadron ind paa 
Beaulieu. En Officer trak grand péres Hest ud af Stalden, og 
da det var gjort, gik han ind i Vestibulen, rettede en Pistol mod 
grand péres Bryst og forlangte Nøglen til Vinkælderen. Grand’ 
mére forstod i samme Nu, at Udlevering af Nøglen vilde betyde 
Plyndring, sandsynligvis Afbrænding af Beaulieu.

Grand pére og Bayeren var begge høje, kraftige Mænd. Grand’ 
mére var en lille fin og spinkel Kvinde, men hun røg i Nakken 
paa den fremmede Officer og slængte ham til Side, saa han 
rutsjede hen ad Gulvets Marmorfliser. Pistolen gik af i Luften, 
og et Kvarter senere red den bayerske Eskadron ud af Beaulieu, 
mens Korpsets Musikere spillede Honnørmarchen. Grand péres 
Hest tog de med.

„Ved en saadan Lejlighed skal man handle, mit Barn,“ 
sagde grand’ mére senere, naar hun fortalte Historien.
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Stolt var hun paa Frankrigs Vegne, da hun en Dag sagde til 
mig: „Bismarck betænkte sig ikke paa at sige, at med Afstaaelsen 
af de fem Milliarder efter Fredsslutningen vilde det franske 
Folk være bundet en Generation, men, mit Barn, det blev kun 
faa Aar.“

Og saa fortalte hun videre: „Man har undret sig over, at vi 
her paa Beaulieu ikke har flere gamle Kostbarheder, da vi dog 
hører til en gammel Slægt. Gud ske Lov, vi har haft saa meget, 
at det betød noget dengang, da Frankrig skulde afstaa sit Guld. 
Som en Selvfølge ventedes det af os Borgerinder, at vi gav, hvad 
vi havde. I tre Dage i Træk gik jeg til Raadhuset, mine Kost
barheder havde jeg bundet sammen i et stort broget Tørklæde. 
Der stod jeg saa i Rækken og ventede, til min Tur kom, saa 
gik jeg frem, navnløse lagde vi Kvinder paa Vægten, hvad vi 
havde med, taknemmelige over at kunne komme igen næste 
Dag. Den sidste Dag stod jeg ved Siden af en Kludesamler - 
han levede af at tigge, fængslet havde han ogsaa været. Nu 
stod han der for at aflevere en Sølvske, den havde været hans 
Mors.“ For grand’ mere blev denne Tigger et Symbol paa 
Frankrig.

Formerne overholdtes strengt paa Beaulieu, den lille Repu- 
blikanerinde var jo inderst inde en uforbederlig Aristokrat. Jeg 
husker en Søndag paa Beaulieu. Vi var mange Gæster, og vi 
var, som grand’ mere fordrede det, lyst og festligt klædt. En 
tilrejsende kvindelig Slægtning af smaa Kaar sad ved Bordet i 
sin tarvelige Dragt, og det nyttede ikke at nægte det - hun 
stak af mod det øvrige Selskab. Da vi havde rejst os og vilde 
gaa ud i Haven, kom grand’ mere med et stort vidunderligt 
Kniplingssjal og lagde det om hendes Skuldre: „Nu har De 
siddet tappert og frosset inde,“ - de tykke Mure gjorde Stuerne 
kolde - „nu skal De ikke ogsaa fryse ude.“ Gæsten var som for
vandlet, og Forvandlingen var foregaaet i det Øjeblik, hvor 
den kunde gøres uden at vække Mistanke om, at grand’ mere 
havde fundet hende for tarvelig.
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En Dag kom der Besøg til Beaulieu af en Familie, som man 
med et senere Udtryk paa Dansk vilde kalde Gullasch. Vi unge 
tog lidt flot paa Situationen, men grand’ mere var den samme 
som altid. Da Gæsterne var borte, sagde hun: „Mes enjants! Jeg 
haaber ikke, at jeres Opdragelse sidder saa løst, at den gaar af, 
naar I er sammen med Mennesker, der har faaet en anden Op
dragelse.“

Det var Skik, at Egnens Tiggere hver Torsdag kom til Beau
lieu, hvor de ringede paa den store Gitterport ved Alléen, der 
førte op til Huset, og der fik hver udleveret et Brød. En Tors
dag, da det var blevet mørkt, kom grand’ méres gamle Pige ind 
og sagde, at der stod en Tigger nede ved Porten, men Brødet 
var sluppet op. „Saa gaar jeg selv,“ sagde grand’ mere, hun var 
dengang 80 Aar og næsten blind. Jeg bad, om jeg ikke maatte 
gaa med, grand’ mere tog Tøj paa, og jeg fulgte hende ud til 
Gitterlaagen, hvor Tiggeren stod.

„Monsieur,“ sagde grand’ mere, „mit Brød er sluppet op. 
Hvis De vil komme paa Torsdag, skal De faa saa meget mere. 
Au revoir, Monsieur.“

Grand’ mere vilde sikkert have følt det som en Ydmygelse 
for Manden, om hun havde budt ham Penge, men da hun saa 
min Forundring over den mærkelige Lære, sagde hun: „Mit 
Barn, jeg haaber, at man ogsaa i dit Land forstaar, at jo lavere 
et Menneske er stillet i Samfundet, jo høfligere skal man tale 
til ham for ikke yderligere at ydmyge ham. Jeg vidste, at Jeanne 
kunde give, men jeg vidste ikke, om hun kunde nægte.“

Betegnende for grand, per es og grand’ méres Maade at hjælpe 
Mennesker paa var deres Holdning over for Digteren Chateau
briand. Denne Mand, der var i pinlig Pengeforlegenhed, hørte 
til Husets bedste Venner. Grand pére, som var et stort Barn, vilde 
have hjulpet ham med Pengegaver, men grand’ mere vilde ikke 
have nogen Brist paa det smukke Venskab. Hun udvirkede der
for, at hun og hendes Mand i dybeste Hemmelighed lod ud
komme en samlet Udgave af Chateaubriands Værker til stor
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Glæde for Digteren og til Sikring af hans Eksistens. Han fik 
aldrig at vide, hvorfra Hjælpen kom.

Men selv grand’ mere kunde være uheldig. Da grand’ meres 
Mor fyldte 93, og hun selv var 70, forærede hun sin Mor et varmt 
Sjal, som hun havde arbejdet længe paa. Det blev unaadigt af- 
slaaet med den Motivering, at hun ikke vilde forvænne sig. 
Skuffet herover svarede grand’ mere: „Det skulde da være for 
Evigheden.“ Men denne Bemærkning havde til Følge, at grand’ 
méres Mor ikke talte til hende i en Uge. Ja, det var dengang.

Grand’ mere havde mange Sentenser som Rettesnor for kor
rekt Optræden, f. eks.: „Det er ikke nok at have Uret. Man maa 
ogsaa være høflig.“

Min Mor blev ikke gammel. Hun døde af Tyfus fra tre smaa 
Børn, Jules Ferdinand, der var 5 Aar, Emilie, 3 Aar, og Mar
guerite, 8 Maaneder.

Vi boede uden for Vesterport, og der var meget landligt. 
Vandet i vor Brønd var ikke godt, og Far sagde derfor til vor 
jydske Pige, at hun ikke maatte tage Vand af vor egen Brønd, 
hun skulde hente hos Naboens. Men en Dag gad hun ikke gaa 
saa langt og tog derfor af vor egen Brønd. Mor drak et Glas 
af det og blev syg. Det var Tyfus, og der var intet at gøre. 
Grand’ mere og grand pére kom herover og var her en Maaned. 
Vor Læge sagde: „Det tragiske er, at Fru Lund vil ikke dø, men 
jeg kan ikke redde hende.“ Mor døde den 12. Januar 1872, kun 
24 Aar gammel. Farfar besøgte i lang Tid Far hver Aften, og 
de fulgtes hen ad Vejen.

Fire Aar efter blev Far gift anden Gang med Margarethe 
Dagmar Mellerup (1850-1927). Hun blev altsaa vor Stedmoder. 
I dette Ægteskab var der en Søn, Skuespiller Valdemar Lund. 
1868 var Far blevet ansat i Statistisk Bureau, hvor han avance
rede til Kontorchef. Her var han i 34 Aar indtil 1902, da han 
tog sin Afsked.
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Jeg vil nu fortælle lidt om det daglige Liv - det var helt 
anderledes end nu. Vi boede i Bispinde Grundtvigs Villa ude 
paa Frederiksberg, og vi havde to Piger, en Kokkepige og en 
Stuepige. Marie Kokkepige havde vi i 14 Aar. Min tørvittige 
Broder, der senere blev Lektor, sagde: „Marie bliver saa længe, 
fordi hun ikke tør sige op.“ Stuepigen blev valgt af Mor og 
Marie i Forening, saa hun lystrede begge blindt. De to Piger 
delte Værelse, og Marie havde Ordre til ikke paa noget Tids
punkt af Døgnet at taale „en Fætters“ Besøg hos Stuepigen, 
hvilket hun nidkært overholdt. Stuepigerne blev da heller aldrig 
hos os mere end et Aar.

Lønnen var 12 Kr. om Maaneden til Kokkepigen og 10 Kr. 
til Stuepigen. Der var et halvt Aars Opsigelse. De obligate Gaver 
var: en Bomuldskjole til Fødselsdag og en sort ulden til Jul.

Pigerne havde Fridag engang om Maaneden, en Søndag efter 
Middag. Vi spiste Kl. 5, saa de var i Almindelighed færdige 
Kl. 7,30. De havde aldrig fri en Hverdag og aldrig Ferie. Naar 
de var ude denne eneste Aften om Maaneden, var de alle Ste
der, det gjaldt jo om at naa det hele. Skulde de ud at købe 
noget - dengang holdt Butikkerne aaben til Kl. 10 Aften - 
kunde de faa Lov at gaa, men de skulde gøre Regnskab for, hvad 
de havde købt, og vise det frem, naar de kom hjem.

Vi havde engang en ung og frejdig Amagerpige, som min 
Mor en Aften bebrejdede, at hun havde set hende ude paa Vejen 
„med Fyr paa“, og hertil svarede Ninna: „Ja, Fruen har vel 
ikke vundet sin Mand i Lotteriet?“ Saa var Mor færdig. Samme 
slagfærdige Ninna havde engang fortalt Mor om en stor Fest, 
hun havde været med til, hvorpaa Mor sagde: „De har det i 
Grunden vidunderligt, Ninna.“ Og hertil svarede Pigen: „Ja, 
men ikke misundelsesværdig! - at sige i det daglige.“ Det var 
det rigtige Amagervid, man mødte her. Amagerpigerne var saa 
friske og fornøjelige, saa kraftige og sunde.

Nu skal jeg fortælle lidt om Dagens Maaltider. Kl. 8 om
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Morgenen fik vi Øllebrød, intet andet. Hver fik sin Madpakke 
med i Skole, og Far spiste Frokost hos å Porta paa Købmager
gade, hvor han havde sin bestemte Plads: Et Rundstykke med 
salt Kød, et med Ost og en Kop Kaffe. 5 Øre i Drikkepenge, 
det gav alle.

Paa Slaget fem satte Far Nøglen i Døren. Marie Kokkepige 
hørte Lyden fra Kælderen og øste Maden op. Der var Elevator 
op til Spisestuen. Vi fik almindelig Middagsmad, og det var en 
fast Regel for Far, at han spiste to Portioner Formad og to Por
tioner Eftermad. Der var ved Bordet overhovedet ingen Kritik 
af Maden - aldrig. Efter Middagen fik Far en lille Kop Kaffe 
til Cigaren og Aftenberlingeren inde i Herreværelset. Han var 
den eneste, der fik Kaffe. Farfar fortalte iøvrigt, at i hans unge 
Dage ansaas det ikke for passende, at Kvinder drak Kaffe, kun 
Mænd.

Af Princip kom vi Børn tidligt i Seng uden senere Maaltider 
end Middagen. Kl. 8 blev der serveret The paa en Bakke til 
Herren og Fruen med en smurt Hvede til hver. Paa Slaget 10 
viste Far sig i Dagligstuen med Lampeslukkeren - og det, hvad 
enten der var Gæster eller ej.

To Gange om Aaret blev der holdt et stort Selskab, det ene 
for Familien, det andet for Vennerne. De blev holdt i Februar 
med en Uges Mellemrum, for saa var alle Tingene taget frem. 
Der blev serveret tre Retter Mad og Dessert, dertil fire Slags 
Vin: Hvid Vin, rød Vin, Madeira og Sherry. Der var altid en 
udmærket Stemning, og der blev holdt korte, meget spirituelle 
Taler. Far hørte daarligt, hvorfor han sagde: „Jeg skelner mel
lem de korte og de lange.“

Far sagde: Mennesker, jeg træffer, sætter jeg først paa tre 
Prøver, inden jeg indfører dem i mit Hjem: deres Optræden i 
et Tog, i en Butik og paa en Café. Bestaar de disse Prøver, er 
de velkomne i mit Hjem. Far var nærmest Kosmopolit. Fra sit 
Ophold ved Konsulatet i Paris var han vant til at tage Maal af 
mange Mennesker og det uden Persons Anseelse. Han vurderede
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ikke Folk efter deres Ydre, ikke destomindre var han Skønheds
dyrker. Han kunde tilbringe lang Tid med at flytte om paa Ve
nus fra Milo, for at Lyset kunde falde paa den rette Maade.

Julen i mit Barndomshjem foregik paa den Maade, at Far 
og Mor inviterede alle ensomme af Slægten til Juleaften. Vi fik 
Risengrød og Gaasesteg og Druer til Dessert. Pigerne vilde ikke 
ind og spise med, men blev tvunget til det.

Vi havde Juletræ, og Gaverne laa under Træet. Vi sang altid 
„Dejlig er den Himmel blaa“ og kun den. Far mente, Børnene 
blev saa utaalmodige om et Juletræ. De Gaver, vi Børn fik, var 
meget beskedne Ting: en Bold, et Sjippetov eller en Bog, men 
de var til Gengæld fint valgt. Til at begynde med var det en 
Billedbog, bl. a. en fransk, som Frøhlich havde illustreret, og 
senere Cooper, Marryat eller Walter Scott.

Det, jeg husker bedst, var, at Far sad under Juletræet, læste 
i sit franske Ny Testamente og græd. Det kneb lidt for min 
Stedmor at tage det.

Far var meget asketisk, og vi Børn fik aldrig Paalæg paa Ma
den, kun Juleaften fik vi et Stykke med Svejtserost, og da var vi 
saa forspiste, at vi ikke rigtig skønnede paa det. Men Far havde 
den meget fornuftige Leveregel, at hvad der fandtes af Luksus
spiser, det fik vi Del i, ellers blev vi ubeskedne, naar vi kom ud, 
mente han, og det er absolut rigtigt. - Ogsaa Juleaften sluttede 
Kl. 10, og Gæsterne gik hjem.

Fra Paasken har jeg ingen særlige Minder udover, at vi var 
glade for den lange Ferie, men i Pinsen var vi 4 Dage paa 
Annissegaard, og det var en herlig Ferie. Vi blev hentet i Fre
deriksborg med Landauer og Kusk i Liberi. Det havde alle Her- 
remænd dengang. Kalechen blev slaaet op i Regnvejr og ned i 
Solskin. Det var en dejlig Tid med alle de mange Dyr, der var 
paa Gaarden, og den store Have, hvor vi rigtig kunde lege.

Far var Regelmæssigheden selv og meget korrekt - ogsaa i 
sin Paaklædning. Om Sommeren gik han i sort Diplomatfrakke, 
graastribede Benklæder og med stiv, rundpullet Hat og ganske
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lyse, nærmest champagnefarvede Handsker, som han altid havde 
paa, Fjederstøvler med firskaaren Næse og en meget elegant 
Stok i Haanden.

Han gik som en Balletmester med en stærk jord vindende 
Gang. Han var høj og smuk, og han hilste som de tre Muske
terer - med et stort Sving med Armen. Som jeg tidligere har 
sagt det, var han i høj Grad Skønhedselsker, og han var det paa 
en fin Maade. Damerne satte Pris paa hans Hilsener, de var 
glade, naar de kunde sige: „Vi har mødt franske Lund i Dag!“ 
Det blev han altid kaldt.

Far gik hver Dag en Tur paa Strøget, og hvert halve Aar 
blev Skyggen paa hans Hat fornyet, saa slidt var den blevet af 
at hilse.

Om Vinteren bar Far høj Cylinderhat, hvordan Vejret end 
var, en lang Dyffels Vinterfrakke med Fløjlskrave, sorte Skind
handsker og Silkeparaply. Hans Klædning var nærmest Peber 
og Salt, syet som Frakke og med fint Foer.

Han havde en Skrædder paa Kongens Nytorv, der hed Børre
sen, Far til Komponisten, han var en meget fin Skrædder, men 
dyr. Far fik et Sæt Vintertøj om Efteraaret og et Sæt Sommertøj 
om Foraaret. En Dag sagde Far til min ældste Bror, som ogsaa 
havde Børresen til Skrædder: „Jeg tror, jeg gaar fra Børresen, 
for nu bliver han næsvis.“ Hvortil min meget stilfærdige Bror 
sagde: „Det er din egen Skyld, kære Far! Jeg taler kun med 
Børresen om mit Tøj, men du taler med ham om, hvorvidt Mars 
er beboet.“ Og det var saa betegnende.

Paa Kontoret hang Fars Kontorfrakke, der var af sort Alpaka. 
Om den forlød der det morsomme, at Far en Dag kom hjem og 
sagde: „Aa, hvor er jeg træt, Mor!“ - „Har det været meget an
strengende paa Kontoret i Dag, Lund?“ - „Ja, for saa vidt, som 
jeg var tre Timer om at sy Foret sammen paa min Kontorfrakke, 
skønt jeg hos en venlig Ekspeditrice havde købt en Synaal med 
lang Traad og Knude.“

Far havde overordentlig megens Sans for smuk Form. Han var
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i mange Aar Revisor i Landmandsbanken, og da han gik af, 
skulde han forsøge at sætte en ældre, forhenværende Kaptajn 
ind i Arbejdet. Med den største Taalmodighed og Velvilje prø
vede Far at bibringe ham Forstaaelsen af Regnskabet, men det 
var Kaptajnen for svært. Under de venligste Former trak Far 
sig ud af det, men det glemte Kaptajnen ham ikke af. Naar han 
mødte Far paa Gaden, hilste han ikke. En Dag, jeg fulgtes med 
Far, styrede Far lige hen mod Kaptajnen, tog Hatten af og sagde: 
„Undskyld, Hr. Kaptajn! Skulde jeg herefter komme til at hilse 
paa Dem, er det ifølge min gode Opdragelse, men en absolut 
Fejltagelse.“

Herefter hilste Kaptajnen, naar de mødtes, men Far hilste 
aldrig igen. Der skulde meget til, før den formfuldendte Far 
skulde undlade at hilse.

Far og jeg fulgtes en Dag, da vi mødte en forhenværende 
Generaldirektør. Han sagde: „God Dag, kære Etatsraad! Jeg 
mødte Deres Bror, Troels, i Gaar, og udtalte min Beundring 
over Deres Vitalitet og mange Interesser. Deres Bror svarede: 
„Ja, Ferdinand læser mange Aviser!““

Far tav et Øjeblik, saa sagde han: „Sig mig, Hr. Generaldi
rektør, ventede min Bror, at De skulde sige mig det, for ellers 
er det jo Dem, jeg skal være vred paa, som gentager en noget 
nedsættende Bemærkning.“ Og med et elegant Buk hilste Far, 
idet han tilføjede: „Og for Resten læser jeg mange Aviser!“

Onkel Troels var klog og nøgtern, men noget indesluttet og 
faamælt, mens Far strøede om sig med sine rige Evner. Onkel 
Troels stammede, og Far var meget veltalende. Naar Onkel 
Troels sagde det nævnte, var det, fordi Generaldirektørens Ros 
blev ham for meget.

I sin Opdragelse af os Børn brugte Far aldrig Skænd eller 
Formaninger. Han var saa sikker paa vor Kærlighed, at han 
sagde: „Hvis du gør saadan noget, saa vil du bedrøve mig!“ 
Og det er pædagogisk rigtigt, men saa skal man ogsaa være 
sikker paa sine Børns Kærlighed.
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„Kom med alle de Ord, I hører, som I ved er uartige, saa skal 
jeg forklare, hvorfor I ikke maa bruge dem.“ Vi Børn kom 
med dem allesammen, og Far blinkede ikke. Fars Opdragelse 
var uhyre indirekte. Den gik mest ud paa Eksemplet. Han var 
meget forsigtig med sin Optræden.

„Moderation dest ma force, “ sagde Far, Maadehold er min 
Styrke. „Dvæl ikke for meget ved en Ting, og vis ikke for megen 
Iver.“ „Vær længe om, hvem du vil have til Venner, men brænd 
saa ikke dine Skibe.“ Far havde et frygtelig morsomt Valgsprog, 
som han anvendte for at komme af med dem, der kom for at 
søge en Stilling. Han citerede Mirabeau: „Hvis det er muligt, 
er det sket, og hvis det er umuligt, skal jeg lade det ske.“ Men 
han gjorde det bare ikke.

Far var en stor Børneven. Han citerede ofte et gammelt Ord: 
„Sluk ikke Glæden i et Barns Øje!“ Det er der mange, der ube
tænksomt gør. Far havde en stor Evne til at drage sine Børn ind 
i sine Interesser . . .

Men jeg var jo forlængst kommet i Skole, og det har jeg 
rent glemt at fortælle om. Da jeg var fire Aar, begyndte jeg 
at gaa hos en yndig Præstedatter, der førte Hus for sin Far og 
boede i Lille Rosenborg i Frederiksberg Allé. Der var kun den 
Bygning, og ved Siden af ejede Holmblad en Grund med et 
Sommerhus, her gik en Ko og græssede paa Plænen. Faderen 
havde været Præst, og Datteren hed Bertha Bache. Vi var 6 smaa 
Piger fra 4 til 6 Aar. Vi lærte Strikning, Bogstaverne og Skriv
ning. Min første Sorg bestod i, at jeg skulde skrive fy, men jeg 
kunde ikke finde ud af y’et og skrev fi. Saa sagde Frøken Ber
tha, der havde en meget haard Stemme: „Der skal jo staa fy, 
Marguerite!“ Derved kom jeg saadan til at græde, at jeg maatte 
ind paa den gamle Præsts Skød, hvor jeg fik en Æbleskive med 
Laag paa og Æble i. Al Sorg hørte op!

En Dag sagde Frk. Bertha, at naar man havde gjort noget 
galt, og man bagefter bad Vorherre om Forladelse, saa fik man
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altid Tilgivelse. Dette benyttede to smaa Piger sig af, idet de 
aftalte at mødes i den enes Fars Have, hvor de gik løs paa et 
Pæretræ. For hver Pære, de havde spist, faldt de paa Knæ og bad 
oprigtigt om Forladelse, hvorefter de med god Samvittighed be
gyndte paany.

Vor største Oplevelse var at se hendes yndige Søster som Brud. 
Vi blev inviteret hen at se hende, inden hun kørte i Kirke, og 
det gjorde et saadant Indtryk paa mig, at jeg sagde til Far, da 
jeg kom hjem - ham betroede man jo alt: „Far, i Morgen vil 
jeg være Brud!“ Og da han manglede alle Forudsætninger, blev 
han ganske forbavset.

Da jeg var 6 Aar og min Søster 8, kom vi i en Privatskole hos 
en Frøken Caroline Friderichsen, hun var et brillant Menneske 
og meget ideel anlagt. Vi var kun to Klasser med 6 i hver. Frk. 
Friederichsens Religionsundervisning med Dorés Billedbibel til 
Hjælp glemmer man aldrig. Hun gjorde alt for at udvikle os 
som Mennesker, men vi lærte meget lidt. I Sprog havde vi en 
Mabel Bech til Engelsk og en Frøken Wulff, der havde opholdt 
sig i Frankrig i flere Aar, til Fransk. Det var meget godt. Tysk 
vilde Frøken Friderichsen ikke lære sine Elever, fordi hun havde 
mistet sin Kæreste i 64.

Frøken Hagen, der var Historielærerinde, var noget tung i 
det, og da jeg en Dag fortalte, at Knud den Store døde i en 
Wagon paa Vej til England, blev hun meget vred. Vi havde 
Barfods Danmarkshistorie, og i den stod, at Knud den Store 
døde paa et Tog til England. Hun fik det jo saa forklaret.

En anden Gang sagde jeg, at man fik Honning fra Ara-Bien, 
Børn vil jo gerne finde Mening i Tingene, men hun blev irri
teret over det Vrøvl.

Vi gav 35 Kr. om Maaneden hver, og det var dyrt, men Far 
var umaadelig optaget af Skolen, som han mente nogenlunde 
kunde ophæve Savnet af Mor. Skolen laa paa Landet i Sommer- 
maanederne, idet vi alle boede i Taarbæk. Om Vinteren var 
Skolen i et lillebitte Hus, som Frøken Friederichsen ejede i Ny
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Kongensgade. Far fulgte os om Vinteren hver Dag til Skole 
og bar vore Tasker. Skolemaden bestod af to Stykker Fransk
brød og to Stykker Rugbrød uden Paalæg, lagt sammen med et 
Stykke Franskbrød og et Stykke Rugbrød, „Kammerater“ kald
tes de.

Ved alle Børneselskaber fulgte Far os til og fra Selskabet. 
De, vi gik i Skole med, var store Handelsfyrsters Børn. En af 
dem var L. N. Hvidts Søn, hvis Frue var født Gammeltoft. En 
Dag, da vi var til Selskab der, gik Fruen ud i Gangen, hvor hun 
ellers ikke kom, og da hun opdagede Far derude, sagde hun: 
„Det er sidste Gang, det sker, kære Lund! Herefter lader jeg 
spænde for og kører selv Deres Døtre hjem.“ Og det gjorde hun.

Vi lærte ogsaa at spille og øvede os en Time daglig. Naar vi 
var kede af det, sagde Far altid: „I vil takke mig engang!“ 
Hver Aften mellem 9 og 10 spillede Far selv, og vi er opvokset 
i alle de kendte Operaers Melodier. Det var jo dejligt. Senere 
skulde jeg altid spille for Gæsterne, og saa kom Far med sit 
morsomme Raad: „Stop aldrig op for en Fejl, men spil videre. 
De færreste vil saa opdage den.“

Hos Frøken Friederichsen gik jeg, til jeg var 16 Aar. Saa kom 
vi paa Frøken Engelhardts Skole og Kursus, paa Siden af Frøken 
Zahles vil jeg kalde det. Der valgte vi selv Fag - jeg Fransk, 
Engelsk og Historie - og der gik vi to Aar.

Min Søster opfattede lidt langsomt, men hun arbejdede grun
digt, og naar det var der, saa sad det der. Hun blev senere gift 
med Anatomen Professor Simon Paulli (1865-1933).

Jeg blev konfirmeret, da jeg var 16 Aar. Jeg gik hos den 
senere Biskop Stein, der dengang var Præst ved St. Mathæus 
Kirke. Han var en glimrende Prædikant og i Besiddelse af stor 
Myndighed. Selv barnløs forstod han ikke de unge. Han sagde 
De til os, og vi kom saadan paa Afstand.

Jeg var i hvidt, klart Stof med lange Ærmer, syet med Rid
derærmer, Kjolen var efter de gamle Billeder af Margrethe i 
Operaen „Faust“. Det viste sig senere, at det var grand’ mere,
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der havde dikteret Paaklædningen. Da alle de andre Piger var 
sortklædte og jeg meget undselig, var det ikke let. Og saa vilde 
Skæbnen, at den eneste Karet, der var tilbage, var en Brudekaret, 
saa jeg var mere end elendig, da jeg krøb ind i den. Far var blevet 
overanstrengt og havde faaet Nervefeber, men Onkel Troels var 
med i Brudekareten, og da han var den fødte Hofmand, kla
rede han sig fint. Vi var alle frygtelig nervøse i Kirken, for 
Overhøringen var uhyre grundig. Konfirmationen i Hjemmet 
gik meget stille af paa Grund af Fars Sygdom.

Jeg havde to lange, sorte Fletninger, og Dagen efter blev de 
sat højt op paa Hovedet, for saa var man jo voksen, men det var 
saa fortvivlet tungt. Min originale Faster Henriette forærede mig 
en Halvmaane af romerske Perler, som hun havde faaet foræret 
i Rom af Vilhelm Bergsøe. Den blev anbragt paa den høje Fri
sure til mit første Bal, hvad der gav Anledning til, at min vittige 
Fætter Maurits Monberg Lund, der var Theolog, sagde, da jeg 
kom ind: „Der har vi jo Vetsera!“ Det gjorde mig meget ulykke
lig, og jeg havde nær aldrig tilgivet ham. Jeg bad om at være 
fri for at bære Halvmaanen oftere, men angav ikke Grunden.

Hvis man spørger mig, om det var sværere at være Barn den
gang end nu, svarer jeg: Ja, afgjort. Der krævedes dengang en 
alt for stor Selvbeherskelse. Det var aldeles utilladeligt i et vel
opdragent Hjem at le eller græde ubehersket. Man maatte aldrig 
krydse Ben, man maatte ikke læne sig til et Ryglæn. I Fars Barn
domshjem blev man vist fra Bordet, hvis man nøs. I gamle Dage 
havde Børn ikke Lov til at være nervøse, det har de nu.

Min Søster blev altid kaldt Lady, fordi hun havde en med
født Anstand. Hun var til et meget stort Bryllup paa Skydebanen 
- det var i dette Aarhundrede - og der havde Tjenerne glemt at 
tørre Stoleryggene af i Spisesalen, saa alle Damerne med min 
Søster som eneste Undtagelse efter Middagen havde en sort Rand 
paa deres fine, lyse Kjoler. Det var endnu Tradition hos hende 
at sidde strunk alle disse Timer.

Der var et diametralt modsat Syn paa unge Pigers Opdragelse
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dengang og nu - paa, hvad der var passende og upassende. Paa 
min 18-Aars Fødselsdag modtog jeg et meget smukt skrevet 
Frierbrev, hvorpaa jeg brast i Graad, idet jeg uafbrudt gentog: 
„Jeg maa jo have givet Anledning!“ Min Far havde indprentet 
os, at man fremkaldte kun et uønsket Frieri ved at give Anled
ning. Jeg fremviste derfor ikke Brevet for mine Forældre - jeg 
var jo bange for Formaninger og Skænd - men sendte ham den 
ydmygste Kurv, idet jeg meget beklagede, at jeg havde givet An
ledning . . .

Far havde en Uges Sommerferie hvert Aar, men de to Somre 
maatte han resignere for at samle sammen til den tredie. Den 
Sommer drog Far og vi tre Børn til Paris, hvor vi var i tre Uger, 
men grand’ mére var ikke rigtig tilfreds med vor Opdragelse. 
„Mes enfant s,“ sagde hun, „I er for uselvstændigt opdraget.“ 
Hun ejede en meget betydelig Selvtillid og mente, vi var for 
rekrutagtige.

Men en Dag i 1888 sagde Far, at det kunde ikke nytte, vi 
havde været i Frankrig, naar vi ikke kendte Jylland. Far købte 
derfor tre Ottedages Billetter, forærede min Søster og mig hver 
en, og saa rejste vi alle tre til Jylland. Vi tog ind paa Blaavands- 
huk Kro, og det var netop Krokonens Fødselsdag, saa hun 
skulde have mange Gæster - dels Egnens Folk og dels Sommer
gæster - til Aften. Min Søster fandt da paa at laane to National
dragter af Krokonen, hendes Brudedragt og hendes Kirkedragt, 
og dem fik min Søster og jeg paa. Saa kaldte vi os Maren og 
Mette og vartede op ved Bordet. Far var mindre begejstret, men 
han lod sig overtale.

Blandt Gæsterne var der tre Kunstnere: Oscar Matthiesen, 
Henrik Jespersen og Niels Skovgaard. Vi dansede med Liv og 
Lyst, og Far maatte holde ud som Tilskuer til Kl. 4, og da han 
sagde god Nat, bemærkede han: „Jeg hylder det østerlandske 
Ord: Det er sværere at passe paa en ung Pige end paa en Flok 
Faar.“

Men næste Morgen rejste vi alle tre med den første Deli-
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gence - til vor store Sorg, men vi gennemførte dog det, at vi 
blev fotograferet i Varde i de laante Nationaldragter.

Nytaarsdag samme Aar fik vi et Brev: „Til Frøkenerne Ma
ren og Mette, St. Blichersvej 2, Frederiksberg:

Hin Sommernat svandt herligt hen.
Ak, om den kom engang igen!
Da vilde vel smaa Piger to 
gengive os vort Hjertes Ro.

O.M. H.J. N.S.“

Finalen er den artigste. En indigneret Stedmor fratog os Brevet 
som upassende og brændte det for Øjnene af os. Men vi var saa 
betaget af det, at vi ved fælles Hjælp rekonstruerede Verset og 
huskede det.

Nogle Aar senere stod min Mand og jeg i Pisa og betragtede 
det skæve Taarn og en blind Tigger, da vi pludselig blev over
rasket ved, at en munter Stemme bag ved os udbrød: „Men det 
maa da være Mette fra Blaavandshuk!“

Det var Oscar Matthiesen, og Glæden var gensidig, men som 
nygift fandt min Mand ikke, at der var nogen egentlig Grund 
til Munterhed - hvilket øjensynlig morede Oscar Matthiesen end
nu mere.

Jeg var altsaa blevet forlovet og gift. Min Mand friede til 
mig gennem mine Forældre. Forlovelsestiden var svær. Jeg maatte 
aldrig følge min Kæreste ud, min Søster skulde være med. Saa- 
dan var det overleveret. Mine Forlovelsesbreve blev censureret. 
Naar jeg havde læst dem, skulde min Søster læse dem. Hun var 
dybt ulykkelig over det, men saadan vilde min Stedmor have det.

Den 4. Juli 1893 blev jeg viet til min Halvfætter Christian 
Levinsen, senere fik han Navneforandring til Løfting. Jeg var 
naturligvis noget benovet ved Situationen, men Far, som var
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meget høj, sagde: „Tag mig ved Haanden, saa gaar det lettere!“ 
Saadan gik vi op ad Kirkegulvet, men det gjorde mig jo ikke 
større. Min Mand var heller ikke meget høj, og bagefter drillede 
Johan Chievitz - Professor i Anatomi og Far til Ole Chievitz - 
mig ved at sige: „Rigtig nydelig, men et Par Konfirmander.“

Da jeg var blevet gift, skulde jeg jo ned til grand’ mere og 
præsentere min glade, danske Mand. Min formfuldendte Broder 
havde i al Beskedenhed rost „Danmarks Christian“, saa min 
Mand var i Vaande for, hvordan han skulde klare sig. Grand’ 
mere kom os i Møde i Vestibulen, og min Mand afleverede sin 
tillærte Kompliment paa godt Skoledrenge-Fransk. Mere skulde 
der ikke til, for at jeg skulde blive helt ud dansk - jeg brast i 
Latter. Grand’ mere gjorde en henrivende Hovedbøjning for min 
Mand og vendte sig derpaa til mig og sagde: „Du skal saa vist 
ikke gøre det lettere for din Mand at tale korrekt!“

Aaret efter, at jeg var blevet gift, spurgte grand’ mere: „Hvor
dan stillede dit Budget sig Nytaarsaften?“ For at slippe udenom 
svarede jeg: „Aa, det slaar saadan lige til.“ Men saa sagde 
grand’ mere: „Nej, mon enfant, enten faar man noget tilovers, 
eller ogsaa er man i Restance. Her i Landet glæder vi vore Ven
ner, naar vi til Nytaar kan fortælle dem, at vi har lagt saa og 
saa meget til Side i det Aar, der er gaaet. Jeg haaber, det samme 
er Tilfældet i dit Land!“

Men jeg maa fortælle noget mere om Far. Han blev meget 
savnet paa sit gamle Kontor i Statistisk Bureau, da han 1902 tog 
sin Afsked, 65 Aar gammel. Men hans Vid fornægtede sig ikke. 
Da han den sidste Dag lukkede Døren op ud til Trappen, sendte 
han Assistenterne et vemodigt Blik, idet han med et skælmsk 
Smil sagde: „Mine Herrer! Jeg er stolt af at forlade en saadan 
Forsamling!“ - en vittig Uforskammethed for at dække over sin 
Bevægelse. Far havde været der i 35 Aar. Han beholdt et lille 
Værelse, hvor han førte den franske Korrespondance.

Engang havde Far Lungebetændelse og var meget syg. Vor
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prægtige Huslæge sagde: „I Løbet af Dagen kommer Krisen. 
Saa beholder De ham, eller De beholder ham ikke.“ Man havde 
jo ikke Penicillin dengang. Vi skiftedes til at sidde hos Far, og 
mens jeg sad hos ham, blev Far ganske stille, han lukkede Øjne
ne, og Sveden sprang frem paa hans Pande. Lidt efter sagde han: 
„Naa ja, det var mærkeligt, lille Marguerite. Jeg er altsaa ikke 
for ingenting theologisk Kandidat. Jeg drømte, jeg stod over for 
St. Peter ved Himmerigs Port, og saa sagde han: „Hvad vil du?“ 
Jeg vilde jo ind - jeg havde slet ingen Adkomst dertil, men jeg 
maatte jo sige ham Sandheden, og jeg svarede: „Ja, jeg har været 
høflig.“

St. Peter klappede mig paa Skulderen og sagde: „Gaa kun ind. 
Din Høflighed er i Periferien af Kærlighed“ - og saa vaagnede 
jeg-“

Naar man har kendt Far, var det aldeles rørende. Høflig var 
det eneste, han syntes, han havde været, men det var i Periferien 
af Kærlighed, for det var Udtryk for Hjælpsomhed, Venlighed 
og i allerhøjeste Grad Tolerance.

Da Far var 76 Aar, oplevede han den store Sorg, at en elsket 
Datter, Therese Paulli, omkom ved Brammingeulykken den 26. 
Juli 1913, hvorfor den gamle Huslæge sagde: „Nu beholder De 
ikke Deres Far ret længe.“ Saadan gik det ogsaa. Far blev træt 
og stille, og i Begyndelsen af 1914 var han meget syg. Den sidste 
Dag, han levede, talte han kun Fransk, og jeg hørte ham sige: 
„Petit Ferdinand.“ Jeg ringede til min Bror og bad ham komme 
som af sig selv. Han kom og sad et Kvarters Tid ved Fars Seng. 
En Gang imellem smilte Far kærligt til ham, og da han rejste sig 
for at gaa, sagde Far: „Det var en lang Vej, kære Jules Ferdi
nand, for saa lidt.“

Sent paa Aftenen sagde Far pludselig med sin smukke, afdæm- 
pede Stemme hele H. C. Andersens Digt „Moder, jeg er træt, 
nu vil jeg sove . . .“ Da han havde sagt det sidste Ord, lød der 
et stille Suk, og saa var det forbi.

Min Far fik ifølge min Stedmors Vilje en meget pompøs Be-
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gravelse, men hun turde ikke røre den Bestemmelse, at der paa 
Gravstedet kun blev sat en sort Tavle med Indskriften: H. F. 
Lunds Familiegravsted. Hvor ofte citerede Far ikke Linjerne: Paa 
det jævne, paa det jævne, ikke i det himmelblaa.

Harald Høffding sagde til mig lige efter Fars Død: „Han 
gjorde de glade gladere, og han forstod at trøste de bedrøvede.“ 
Og det var saa sandt, saa sandt.

Nu vil jeg fortælle lidt om min Mand. Han hed Johan Chri
stian Lund Levinsen, men han tog, som jeg fortalte, senere Navne
forandring til Løjting. Han var født 1867 og Søn af Overauditør 
Carsten Levin Levinsen (1827-80) og Sophie Vilhelmine Lund 
(1827-75). Hun var Datter af Agent Christian Lund, der var 
gift med Søren Kierkegaards Søster. Der var kun to Børn i Over
auditørens Hjem, en meget sart og nydelig lille Pige, som forblev 
ugift, og Sønnen Christian. I dette Hjem var Omgangen lutter 
militære, og takket være Agentens og gamle Kierkegaards For
mue blev der ført et meget stort Hus. Det var et Under, at Chri
stian ikke blev ødelagt under de Forhold, da han baade var køn, 
sund og slagfærdig, hvorfor han blev meget feteret.

Han blev tidlig forældreløs og blev opdraget af sin ældre 
Søster og Henriette Lund, min Faster, der boede sammen. De 
var meget kristelige paa en for ham særdeles trættende Maade, 
saa han blev efterhaanden en vild Krabat, der sloges mere, end 
han læste. Men han klarede sig forbavsende godt paa Grund af 
sine rige Evner og sit smittende Humør.

Han var fuld af Interesse for Historie, især Oldtidens, hvad 
der fremkaldte en for hans Historielærer uforglemmelig Dag. 
Læreren var ved at gennemgaa Braavallaslaget, da Christian - 
han var 10 Aar gammel - sprang op og raabte: „Nej, det er helt 
forkert! Maa jeg?“ Og nu fortalte han saa dramatisk om Slagets 
Gang, saa Læreren ikke nænnede at afbryde ham.

Han blev Student, senere Forstkandidat og rejste dernæst, hvor 
morsomt det end lyder, som Zoolog og Botaniker med Professor
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Warming til Vestindien, Venezuela og Nordamerika. Da han 
kom hjem, gik han i Tjenesten som Marinesoldat, forlovede og 
giftede sig med sin Halvkusine 1893, blev Assistent hos Profes
sor Boas, lagde Forstvæsenet paa Hylden og blev mag. scient, i 
Zoologi, Botanik og Geologi paa 4 Aar. De kunde nøjes med 
to Fag, men han vilde ikke slippe noget af dem.

Christian havde arvet sine Forældres store Formue, saa han var 
uafhængig. Han saa ikke nøje paa Pengene, naar der var en Op
gave, der fængslede ham. Var en Kammerat i Nød, hjalp han 
paa Tomandshaand. Saa han en patriotisk Opgave for sig, var 
han Fyr og Flamme.

Hvor han end færdedes ude i Naturen, havde han sin Skitse
bog med sig. Han tegnede godt, og han fløjtede og sang dertil. 
Da han engang gik til Gymnastik, sang han ogsaa, hvorfor en 
Nervelæge, der ogsaa var Deltager, sagde: „Jeg beder Dem om 
at holde op! Jeg kommer her for at berolige mine Nerver.“ Hvor- 
paa Christian svarede: „Og jeg synger for at berolige mine!“ 
Der blev almindelig Latter, og han sang videre. Intet Under, at 
han med sit friske Væsen blev meget afholdt af sine Kammerater, 
der kaldte ham „Danmarks Christian“.

En af hans største - og kostbareste - Interesser var Hedeplant
ningen. I 1900 købte han en gammel Bondegaard i Midtjylland, 
den hed Nørre Risager og var paa 40 Tdr. Land, hvoraf 20 var 
Ager og 20 Hede. I Løbet af 10 Aar købte han det ene Hedeareal 
efter det andet ind til, saa der til sidst var 900 Tdr. Land ialt. 
Det blev beplantet efter Skønhedshensyn, Skrænterne ned mod 
Rørbæk Sø blev helt skaanet, og paa dem gror Masser af Blaa- 
bær og Tyttebær, og der er en Mængde Enebærbuske.

De to Trediedele af Arealet blev beplantet med Gran, Fyr og 
Bøg, samt Birk og El i Moserne. Der blev plantet alle tænkelige 
Arter af Gran, hvis Frø blev forskrevet langvejs fra.

Arealet blev gjort til Fredskov og kom under Tilsyn af Hede
selskabet. Plantagen kan aldrig nedlægges, og derved er dens 
Salgsværdi stærkt forringet.
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Men da vi var naaet til de 900 Tdr. Land, blev det os for tyn
gende, da Ejendommen stadig ingen Indtægt kunde give. Min 
Mand blev derfor nødt til at sælge Halvdelen til Alex. Foss, som 
til Gengæld indsatte ham som Leder af Plantagens Drift - uden 
Honorar.

Paa Nørre Risager boede vi om Sommeren, her kom jeg i nær 
Forbindelse med Jyderne, og hvor er der megen Forskel paa 
Københavnere og Jyder. Herom kan jeg fortælle en lille Historie.

I 1864 kom der en fransk Officer her til Landet, han havde 
faaet Lov til at følge den danske Hær som Observatør. Under sit 
Ophold i København boede han hos min Farfar, Kontorchef i 
Nationalbanken Henrik Ferdinand Lund. En Dag sagde Office
ren til Lund: „Kan De løse mig den Gaade, at et saa lille Land 
har to saa forskellige Folk? Under Kampen ved Mysunde kom 
der først et Kompagni marcherende. De kom med Sang og styr
tede frem til Angreb. Bagefter kom der et andet Kompagni, de 
var tavse og sammenbidte, men hvor de blev stillet, der stod de 
urokkelige, mens Kuglerne peb dem om Ørerne.“ - „Ja,“ svarede 
Lund, „det kan jeg let svare paa, for de første var Københav
nere og de sidste Jyder.“ -

Da vi første Gang kom over paa Nørre Risager, kom der en 
Kone og forærede os en Høne. Jeg takkede og sagde: „Hvor er 
det dog flinkt af Dem at komme med den, nu da vi lige er kom
met og ikke har faaet Tid til at skaffe os Proviant!“ Hun stod 
lidt henne ved Døren, og saa sagde hun: „Saa maa A vel ogsaa 
faa Lov at plukke Bærrene paa Skrænten?“

Min Mand sagde senere til mig: „Du vil aldrig lære at forstaa 
disse Mennesker, du, som er elskværdig uden at ville opnaa no
get.“ Hvad jeg i hvert Fald ikke kunde forstaa, var, at de kom 
og vilde laane, men de leverede aldrig tilbage.

Naar Vejrliget var ugunstigt, var de slemme til at klage over 
Udsigterne. En Dag sagde jeg til vor Plantør: „Hør, Nielsen, er 
det nu saa slemt, som de hyler til?“ - „Nej,“ sagde han, „det er 
det ikke, men naar vi ikke klager os mere, saa er det slemt.“
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Fru Marguerite Løfting (1904) med Sønnen Ebbe 
(nu Skovrider i Vejle).

Paa Nørre Risager havde vi ofte Gæster. Engang havde vi Be
søg af en Professor X og Friherre Vibal de Ripperda, han var 
Søn af den østrigske Gesandt, og hans Mor var en Reventlow. 
Han var Direktør for Store Nordiske i Paris. Ripperda var i Be
siddelse af megen Takt, hvad der ogsaa kom for Dagen paa Nr. 
Risager. Til Middag fik vi en Dag Rismelsgrød og Gedde. Da 
vi spiste Formaden, bemærkede Professoren halvhøjt til sin Kone: 
„Det skal du ikke give mig hjemme." Jeg skyndte mig at ringe 
paa Kokkepigen for at faa Gedden ind, men da sagde Ripperda:
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„Aa, Marguerite, lad mig faa en lille Portion til - det minder 
saadan om Maden derhjemme.“ Var den ubehagelige Ytring 
ikke faldet, vilde han jo aldrig have bedt om mere.

I Begyndelsen af Aarhundredet kom han Lille Juleaften ind 
paa Købmagergades Posthus, hvor der var en lang Kø af Men
nesker, der ventede paa at blive ekspederet. Imidlertid sad Ekspe
dienten og snakkede med en af sine Kolleger og lod, som det 
hele ikke kom ham ved. Efterhaanden blev det Friherren for 
meget, og han traadte frem og sagde: „Undskyld, er vi til for 
Deres Skyld, eller er det Dem, der er til for vores?“ Hvorpaa 
Ekspedienten for op: „Hvad vover De? Mit Navn er Hansen!“

Friherren tog ganske rolig sit Visitkort frem og sagde: „Ja, 
jeg har ikke været saa længe i Landet - er det blevet Mode at 
udveksle Visitkort?“ Og dermed rakte han Ekspedienten sit Kort, 
hvor der under en nitakket Krone stod: Friherre Ribal de Ripper
da, Direktør for Store Nordiske, Paris. „Og nu kom der Fart i 
Ekspeditionen,“ tilføjede han, da han senere fortalte Oplevelsen.

Sans for Humor havde Ripperda ogsaa. Engang var han Gæst 
hos en Greve, der var en Smule begrænset. Paa Slottet var der 
Middagsselskab, og da de sad ved Bordet, slog Greven paa sit 
Glas: „Jeg vil gerne holde en Tale . . .“ hvorefter han udviklede, 
at den Kreds, han tilhørte, svarede til Porcelænet, Borgerne til 
Fajancen og Bønderne til Lertøjet.

Lidt senere bad Grevinden Tjeneren kalde paa Børnene, de 
kom altid ned til Desserten, det brugte man dengang. Da Rip
perda sad ved den Bordende, der vendte ud til Halfen, hørte 
han Tjeneren kalde paa en af Pigerne: „Hør, du gamle Lerfad, 
kom saa med det fine Porcelæn!“ Ripperda var ved at dø af 
Latter. —

Min Mand foretog Studierejser til mange forskellige Lande. 
Han besøgte ogsaa Island, det var paa de internationale Hav
undersøgelsers Vegne. Her red han gennem Landet fra Syd til 
Nord. Der var kun Gaarde at overnatte i, men han havde i For
vejen lært sig den islandske Nationalsang paa Originalsproget.
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Naar han kom til en Gaard, sang han den med sin smukke Stem
me, og Folk kom myldrende ud. Han blev meget venligt mod
taget, og han fik paa den Rejse flere Venner for Livet. To Døtre 
fra en af de største Gaarde paa Island kom senere ned og besøgte 
os og tilbragte en Sommer paa Nr. Risager.

I 1917 blev der oprettet en Stilling som Fiskeriinspektør for 
de ferske Vande, og hertil blev min Mand udnævnt - uden An
søgning. Men han havde mange andre Interesser end Ferskvands
biologi. Han var med til at starte Bladet „Hovedstaden“, der 
dog kun gik et Aars Tid, og han var ivrig optaget af Arbejdet 
for at bevare de vestindiske Øer, som han kendte af Selvsyn.

Baade megen Tid og mange Penge ofrede han paa at bevare 
Fregatten „Jylland“ for Danmark. Det Skib havde han en særlig 
Forkærlighed for, idet hans Onkel, Sigvard Lund, førte det i 
Slaget ved Helgoland den 9. Maj 1864. Da det rygtedes, at Fre
gatten „Jylland“ skulde sælges til Tyskland til Ophugning, gik 
min Mand op til I. C. Christensen, som var Forsvarsminister, og 
spurgte, om Danmark vilde blive foretrukket, hvis vi bød ligesaa 
meget som Tyskland. Hertil svarede I. C. Christensen afgjort nej.

En Tid efter var „Hohenzollern“ her for at hente „Jylland“ 
til Ophugning. Paa ren eventyrlig Maade lykkedes det min Mand 
- han var baade meget impulsiv og meget offervillig - alligevel 
at bevare Fregatten, idet han personlig indsamlede 58 000 Kr. og 
selv gav de første 5 000 til dette Formaal.

Der blev umaadelig Glæde blandt Fregattens Venner, og nu 
saa man den ved Langelinje og paa Aarhusudstillingen, men en 
Dag kom der Brev til Nr. Risager fra Komiteen, at „Jylland“ 
blev for dyrt et Barn at holde, nu maatte den alligevel ophugges, 
men det kunde ske her i Landet.

Min Mand blev ude af sig selv af Sorg, han sad lidt og grun
dede, rejste sig derpaa og sagde: „Jeg rider paa Blak“ - det var 
vores lille islandske Hest - „og kommer først hjem i Morgen. 
Hvis I hører mig synge „Dengang jeg drog af Sted“, hejser I 
Flaget, for saa er „Jylland“ reddet.“
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Sangen lød næste Dag Kl. 12, men jeg ventede med at hejse 
Flaget, da jeg troede, min Mand sang for at trøste sig. Det viste 
sig, at min Mand var redet direkte til Godsejer Schou paa Pals- 
gaard. Nu traf det sig saa heldigt, at Vilh. Andersen ogsaa var 
Gæst paa Palsgaard, og med Løftings usædvanlige Overtalelses
evne endte det med, at Schou sagde: „Ja, ja, jeg køber Fregatten, 
den skal ligge her ud for Juelsminde. Hvilken Provision skal De 
have?“ Løfting svarede: „Paa Grund af Deres Handling skal 
jeg tilgive Dem Deres Fornærmelse.“

Saa længe Schou levede, blev Helgolandsdagen hvert Aar fej
ret for Veteraner fra Slaget og særligt indbudte.

Flere Aar senere holdt Hedeselskabet under Ledelse af I. C. 
Christensen en Ekskursion til Nr. Risager. Det var en talrig 
Forsamling, vel en 80 Mennesker. Løfting havde efter sit Møde 
i Forsvarsministeriet ikke hilst paa I. C. Christensen, naar han 
mødte ham. Da I. C. genkendte ham, røbede han sig ikke, men 
var utrættelig i sin Interesse for Plantagen. Ved Afskeden holdt 
han en overordentlig varm Tale, hvori han bl. a. sagde: „Jeg 
kender Dem saa lidt, Løfting, men en god Mand planter for 
Fremtiden.“ Mig rakte han Haanden og sagde: „Jeg har hørt, at 
De er halvblods Sydlænding, saa Dem maa vi vist ogsaa takke 
for Deres Andel i Foretagendet!“ -

Og hermed slutter Fru Løfting Fortællingen om sin Slægt og 
sin Mand. Christian Løfting døde 1935.

EFTERSKRIFT
En ung Jyde, Henrik Hansen Lund (1757-1820), født i Vrads og opdraget 

i Lund, Gjellerup Sogn, kom 1779 til København. Han havde Talent for 
Handel og blev Silke- og Klædehandler. Han var gift to Gange og havde ialt 
ti Børn. En af hans Sønner var Johan Christian Lund (1799-1875). Han var 
Direktør for Københavns Fattigvæsen, blev 1839 Agent og I860 Grosserer. 
Gift 1824 med Nicoline Christine Kierkegaard (1799-1832), en Datter af 
Michael Pedersen Kierkegaard og altsaa Søster til Søren Kierkegaard. I dette 
Ægteskab var der fire Børn, hvoriblandt Michael Frederik Christian Lund
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(1826-1907), der blev Læge, Sophie Vilhelmine Lund (1827-75), der blev 
gift med Overauditør Carsten Levin Levinsen (1827-80) og Carl Ferdinand 
Lund (1830-1912), der blev Landmand og Ejer af Aldersro i Holbæk Amt.

I Henrik Hansen Lunds andet Ægteskab skal nævnes Sønnen Henrik Ferdi
nand Lund (1803-75), Kontorchef i Nationalbanken, Justitsiaad, gift to 
Gange, første Gang med Petrea Severine Kierkegaard (1801-34), der som 
den tidligere nævnte Nicoline Christine var en Datter af Michael Pedersen 
Kierkegaard, anden Gang med sit Næstsøskendebarn Anna Catrine Lund 
(1800-59).

I 1. Ægteskab var der en Datter, Anna Henriette Lund (1829-1909) og tre 
Sønner: Vilhelm Nicolai Lund (1831-1902), Ejer af Annissegaard, Sogne- 
raadsformand, Medlem af Frederiksborg Amtsraad, Etatsraad, Peter Christian 
Lund (1833-1904), der efter at have været Landmand gik den militære Vej 
og blev Ritmester, samt Peter Severin Lund (1834-64), cand, theol., Orien
talist. Efter Dybbøls Fald meldte han sig frivillig og blev dødelig saaret.

Af 2. Ægteskab skal nævnes Henrik Ferdinand Lund (1837-1914), cand. 
theol., ansat i Statistisk Bureau, hvor han avancerede til Kontorchef, Etatsraad. 
Gift 1. Gang 1865 med Therese Julie Caroline Chartier (f. 1847 i Paris, d. 
1872 i København), 2. Gang 1876 med Margarethe Dagmar Mellerup (1850- 
1927). I 1. Ægteskab var der tre Børn: Jules Ferdinand Lund (f. 1866), Lektor, 
Therese Emilie Henriette Lund (1868-1913) gift med Professor Simon Paulli, 
og Catharine Marie Caroline Marguerite Lund, der i det foregaaende har 
fortalt Slægtsminder. Hun er født den 29. April 1871 og blev 1893 gift med 
sin Halvfætter Johan Christian Lund Levinsen, Navneforandring til Løfting 
(1867-1935), Søn af den tidligere nævnte Overauditør Carsten Levin Levinsen 
og Sophie Vilhelmine Lund. I H. F. Lunds 2. Ægteskab var der en Søn, Skue
spiller Henrik Valdemar Lund, født 1877.

Af Kontorchef i Nationalbanken Henrik Ferdinand Lunds Sønner var der 
endvidere Ole Henrik Lund (født 1839), der blev Godsforvalter paa Bre- 
gentved, Troels Frederik Lund, Navneforandring til Troels-Lund (1840-1921), 
cand, theol., senere Professor, kendt som historisk Forfatter.



P. C. BJERREGAARD

„Jeg læste engang, at en gammel præst over sit studereværelse 
havde skrevet: Ne quem tristem sponte a te dimi seri s, d. e.: Lad 
ingen gaa utrøstet fra dig. Det blev mit livs ord. Det har bud 
til alle, ikke mindst til os læger.“

Saaledes skrev Kurlæge P. C. Bjerregaard til sin Søn, Holger, 
der netop var begyndt det medicinske Studium. Han skrev det i 
et Brev, der kan betegnes som en Art aandeligt Testamente. Bre
vet var et Udtryk ikke blot for hans egne Erfaringer, men ogsaa 
for Slægtens. Der skal et vist aandeligt Mod til at tale om sit 
„Livs Ord“ og gøre det med Sandhed. Dette Aandsmod ejede 
P. C. Bjerregaard. Han var i det hele ikke nogen helt almindelig 
Mand. Hvem han var, og hvad han var, er det, der skal søges 
besvaret i det følgende.

Paa fædrenes Side stammede han fra flittige og sparsomme
lige Smaabønder. En Mand ved Navn Christen Pedersen fra Viuf, 
der ligger mellem Kolding og Vejle, købte 1788 en Hedelod, der 
hverken var „Dørket eller dreven“, og her begyndte han sin Til
værelse, vel nok saa temmelig med de bare Næver. Denne Hus
mand Christen Pedersen døde 1820, og hans Søn, Peder Christen
sen, født 1804, faar 1829 Skøde paa en Gaard i Viuf - der er 
altsaa Opgang i Slægten - og han naaede saa vidt, at han 1863 
sad gældfrit paa sin Gaard. Samtidig købte hans Søn, Jørgen 
Bjerregaard Pedersen, en lille Gaard paa 26 Tdr. Land Ager for
uden lidt Skov og Eng i Høgsholt, Hover Sogn, Nordvest for
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Vejle, og paa denne Gaard, der hed Molsgaard, er Peder Chri
stensen Bjerregaard født den 10. September 1869.

Men i hans Aarer randt jo ikke blot Fædrenes Blod, men og
saa Mødrenes. P. C. Bjerregaards Mor, Maren Sørensen, stam
mede paa mødrene Side fra Rytterbønder i det koldingske Di
strikt, og disse Bønder kom til at høre til Bondestandens Aristo
krati. De var da heller ikke saa lette at bides med, hvad Amt
manden i Vejle ved given Lejlighed fik at mærke. Om Maren 
Sørensens Morfar, Niels Jørgensen (død 1831), der ejede Gaar
den Refsgaard i Egtved Sogn og tillige var Sognefoged, fortælles 
der følgende:

Nogle fine Folk var kommet i indbyrdes Slagsmaal. For at 
skaffe Ro og Orden blev Sognefogden hentet, men de ophidsede 
Mennesker for paa ham og rev nogle Sølvknapper af hans Kofte. 
Ved Bestikkelse fik man dog Sagen drejet saaledes, at der blev 
nægtet Niels Jørgensen Oprejsning. Han tog derfor til Vejle for 
at beklage sig til Amtmanden over, at man havde bøjet Retten 
i Kolding. Da Amtmanden ikke vilde give Niels Jørgensen Med
hold, blev han harm og slog i Bordet for Amtmanden. „Ved De, 
hvad det kan koste at slaa i Bordet for mig?“ spurgte Amtman
den. „Ja, jeg kan blive afsat, og det skal være mig kært, for jeg 
ønsker ikke at tjene under saadan en Øvrighed,“ var Sognefog
dens Svar.

Han blev ogsaa afskediget, men Amtmanden undersøgte allige
vel Sagen, og nu kom Øvrigheden i Kolding i Knibe. Gennem 
Niels Jørgensens Hustru opnaaedes dog til sidst et Forlig, saa 
han lod Sagen falde. Amtmanden tog nu ud til Niels Jørgensen 
og tilbød ham Sognefogedstillingen paany. Men den gamle Bon
de slog atter i Bordet og sagde: „Sidst slog jeg i Amtmandens 
Bord, nu slaar jeg i mit eget og erklærer, at jeg ikke ønsker at 
tjene under saadan en Øvrighed. - Er der ellers mere, Amtman
den ønsker?“ Amtmanden ønskede at komme af Sted, og det 
kom han. -

Det var et levende Hjem, Jørgen Bjerregaard Pedersen og Ma-
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ren skabte paa Molsgaard. Hjemmet fik Præg fra to Sider, fra 
Præsten og Seminarieforstanderen H. J. M. Svendsen (1816-72), 
Svendsen i Jelling, som han blev kaldt, og fra Askov Højskole. 
Da Svendsen 1856 holdt sin Tiltrædelsesprædiken i Jelling, 
havde han til Tekst valgt Ordet: „Den banker dristigt paa, som 
bærer godt Budskab,“ og det Budskab, han bragte, trængte ind 
i mange Hjerter, ogsaa hos Familien paa Molsgaard.

Det samme gjaldt Askov Højskole, hvor baade Jørgen Bjerre
gaard Pedersens Broder og hans Datter kom under Paavirkning 
af Ludvig Schrøder (1836-1908) og Nutzhorn (1833-1925). 
Slægtens Arv og Tidens Aandsliv gav Jørgen Bjerregaard Peder
sen sit Præg. Han var, som der er sagt, en jydsk, grundtvigsk 
Bonde med Streg under alle tre Ord, sindig og støt, rolig og 
sikker, med en dyb Alvor og en lys Mildhed.

I dette Hjem voksede Peder op, og her nemmede han Slægtens 
Leveregler. Da Faderen skulde lære ham at pløje, nævnte han 
et gammelt Ord, som han havde fra sin Far: „Hvor Ploven intet 
faar, faar Leen heller intet.“ Den Maade, disse Ord blev sagt 
paa, gjorde et stærkt Indtryk paa Drengen, og han glemte dem 
aldrig. En anden Livslære fik han i Ordene: „Den Skilling, der 
ærer dig, min Dreng, er ligesaa god som den, der nærer dig.“ 
Denne Leveregel, der stammede fra Morfaderen, Gaardejer 
Søren Lassen i Kærbølling, kom Drengen i sin modne Alder til 
at virkeliggøre i udstrakt Grad.

Med en vis Inderlighed fremhævede Jørgen Bjerregaard ogsaa 
et Ord, han havde fra Pastor Gad i Gaverslund, der efter at han 
havde konfirmeret ham, sagde: „Sørg for at udnytte din Tid, 
min Dreng, for den Tid, der gaar, kommer aldrig mere tilbage.“

Peder var en livlig Dreng. Han legede med sin tre Aar ældre 
Søster, Dorthea, men især med sin tre Aar yngre Broder, Søren. 
Peder fik hurtigt Smag for Bogens Glæder. Naar han og Brode
ren om Vinteren skulde gøre Morgenarbejde, d. v. s. muge og 
gøre rent i Stalden, før de skulde i Skole Kl. 9, kunde det nok
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hænde, at Peder kom lidt for sent i Gang, fordi en Bogs Spæn
ding holdt ham fast. Da fik han en faderlig Paamindelse: „Pejje, 
Pejje, du lader Søren gøre alt Arbejdet! Du skal da ogsaa hænge 
i de Bøger baade Morgen og Aften.“

Bogen var nu ikke Peders hele Tilværelse. Han havde ogsaa 
Sans for Humor, og han og Søren gik ikke af Vejen for en Spøg. 
Som nu dengang de havde Brøndgraver. Manden var langt nede 
i Dybet, og da han var meget brændevinskær, raabte han til 
Drengene om at hejse Flasken ned til ham. Det gjorde de, men 
de tog fejl og hejsede en Flaske Vand ned i Stedet for Brændevin. 
Da Brøndgraveren havde faaet en Slurk af den falske Drik, blev 
han saa forbitret, at han knuste Flasken mod en Sten. Det var 
ved baade at tordne og lyne, hvorfor Brødrene skyndte sig at 
hejse den rigtige Flaske ned til Manden, idet de bad meget und
skylde. Det var en Fejltagelse, en ren og skær Fejltagelse.

Da Peder var konfirmeret, skulde han gøre Karls Arbejde. 
Han var i det hele tidligt blevet vant til at tage fat, skønt han 
som Barn havde været ret svagelig. Men Tankerne var stadig hos 
Bøgerne, og skønt han baade var en lydig Søn og i Besiddelse af 
en levende Pligtfølelse, var det dog meget fristende at have en 
Bog i sin Nærhed. Man maatte da nok kunne snuppe et Par Sider 
ind imellem. Saaledes havde han, naar han tærskede nede i Loen, 
forskellige Bøger forputtet omkring i Korngulvet. Der var de 
godt gemt, mente han.

Men nu og da hændte det, naar Peder var beskæftiget andet
steds, at Jørgen Bjerregaard skulde have flyttet et Fag Korn, og 
saa kom snart en, snart en anden af Peders Bøger for en Dag. 
Saa maatte Faderen, som rimeligt var, ind at drøfte Sagen med 
sin Kone: „A ved sandeluund ett, Maren, hvad vi skal gøre ved 
den Dreng. . .“

Nej, det var jo ikke saa let. En Slægtning raadede dem til at 
sende ham paa Vinding Landbrugsskole, og det syntes Faderen 
dog, der var nogen Rimelighed i. For det at give sig til at læse -
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hvad kunde det føre til, og hvad vilde det ikke koste? Men en 
Landbrugsskole - det kunde da aldrig skade, og Peder skulde 
som den ældste Søn helst have Gaarden.

Vinding Højskole var oprettet 1867 af en af Svendsens Elever 
H. Rosendal (1839-1921), og der var som paa forskellige andre 
af den Tids Højskoler blevet indrettet en Landbrugsafdeling, 
hvor man modtog Elever, der tidligere havde været paa Højskole, 
eller som mentes at have særlige Forudsætninger som nu Peder 
Bjerregaard, der iøvrigt kun var 16 Aar.

Hvis Jørgen Bjerregaard havde troet, at Sønnen gennem en 
Vinters Landbrugsskoleophold skulde faa sin Læselyst styret, tog 
han helt fejl. Det gik snarere omvendt. Fxler var nok godt be
gavet, men hans særlige Styrke var en umaadelig Læselyst og en 
deraf følgende usædvanlig Energi. Een Vinter kunde ikke mætte 
hans Kundskabstørst. Ja, ja da, saa gav Faderen ham Lov at kom
me igen Vinteren efter (1886-87), denne Gang paa Højskole
afdelingen.

Der blev lagt Mærke til Peder Bjerregaard, og man anbefalede 
Faderen at lade ham læse. Der var jo for Eksempel Herning 
private Realskole, som var oprettet 1877 og havde et godt Navn. 
Hovedrystende gav Faderen sin Tilslutning.

I Eftersommeren 1887 kom Peder Bjerregaard til Herning. 
Her levede han et rigtigt Friluftsliv. Dengang gik Heden lige ind 
til Byen, og om Sommeren gik Peder ud i Naturen med Bøgerne 
under Armen. Han pløjede sine Lektier igennem samtidig med, 
at han indaandede Hedens krydrede Duft og nu og da kastede 
et Blik ud over dens rødbrune Tæppe.

Om Vinteren holdt han sig hjemme i sin Stue, lukkede et 
Vindue op, og med en Overfrakke paa gik han frem og tilbage 
i Stuen - Indebrændsel skulde der spares paa som paa alt andet - 
og læste skiftevis Lektier og sang de Folkesange, der dengang 
fløj over Landet, „Høje Nord, Friheds Hjem“, „Helt tungt han 
efter sig Foden drog“ o.s.v. Den unge Mand havde poetisk Sans,
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og var umiddelbar af Sind. Men spare maatte han jo altsaa. Han 
holdt sig selv med tør Kost og spiste til Middag hos sin Vært.

I Ferierne var han ikke bange for at tage fat derhjemme og 
det baade i Høstens Tid og paa anden Maade. Han var en dygtig 
Malker, og han havde et godt Haandelag paa at køre et Par Heste. 
Efter to Aars Ophold i Herning tog han 1889 Præliminæreksa
men med et smukt Resultat. Og da mente Jørgen Bjerregaard, at 
nu kunde det vel være nok. Nu maatte han kunne skaffe sig en 
eller anden Stilling.

Men Sønnen var af en anden Mening. Han vilde til Køben
havn for at studere. Men det var Jørgen Bjerregaard sandeluund 
ikke glad ved, for hvor mange Aar vilde det ikke vare, og hvor 
mange Penge vilde det ikke koste? Dem kunde han umuligt ud
rede. Det var nu rigtigt nok, for selv om han sad med en gældfri 
Gaard, maatte der desuden tænkes paa de andre Søskende, og 
han og Maren skulde jo ogsaa leve, naar de blev gamle.

Det var faktisk slet ikke saa let, men Peder havde en saa bræn
dende Tro paa sin Fremtid, at han overbeviste alle.

For at komme ind i en Latinskoles 5. Klasse manglede han 
Kendskab til Latin og Græsk. Han tyede da atter til Vinding Høj
skole og fik gennem privat Undervisning de nødvendige Kund
skaber der, hvor man i det hele havde det hyggeligt og rart, idet 
man levede „som i een kærlig Familie allesammen.“ Ved Som
mertid fik Peder Lejlighed til under en Svømmetur paa Vejle 
Fjord at redde Rosendals Søn fra at drukne. En Del unge var ude 
paa en lang Svømmetur. Sønnen, der var bagest, var blevet træt 
og vilde gennem en stor Tangmasse skyde Genvej ind til Strand
bredden. Det viste sig umuligt, og med et Vræl gik han under, 
men Peder Bjerregaard, der havde holdt Øje med ham, var der 
straks og fik ham halet op igen og trukket ud. Men begge betrag
tede det skete som en Selvfølge, og Sagen blev aldrig omtalt.

I Eftersommeren 1890 kom saa det store Spring. Peder Bjerre-
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gaard rejste til København, hvor han kom ind i Mariboes Skoles 
5. Klasse. Det har næppe været helt let for den lange Bondekarl 
med den ludende Holdning og det stærkt jydske Tonefald at 
begaa sig blandt de mange raske Københavnere, der jo tilmed 
var meget yngre. Blandt dem kunde han nok nu og da føle sig 
ængstelig og usikker, som han var det i Timerne. Heller ikke 
ejede han den frie Optræden, der gør sig ved en Eksamen. Han 
fik anden Karakter baade til Artium og senere til medicinsk 
Eksamen, hvad der iøvrigt var et meget hæderligt Resultat, naar 
man tog hans megen Sygdom i Betragtning.

Vilde man derimod maale de unge studerende efter den Kær
lighed, de nærede til deres Studium, da vilde Peder Bjerregaard 
komme højt op i Rækken. Han besad ikke blot en varm Følelse 
for sit Studium, men for alt, hvad der kunde virke berigende og 
udviklende paa hans Sind. Han har efterladt sig et Par Hefter, 
som han Tid efter anden har fyldt med Citater og Gengivelser 
mest efter fremmede Forfattere. Fra Herningtiden finder vi 
„Marseillaisen“, en Række engelske Digte og latinske og græske 
Citater. Senere rummer Hefterne Citater af Turgenjew og Leo 
Tolstoj, af Søren Kierkegaard, Grundtvig, Georg Brandes, D. G. 
Monrad, Bjørnson, Jonas Lie, Geijer, Tegnér, Goethe, Schelling, 
Pasteur, Rousseau, Pascal, Stuart Mill, Sokrates og mange flere.

Paa den første Side af sidste Hefte findes et fransk Citat af 
Napoleon, som lyder saaledes: „Arbejdet er mit Element. Jeg er 
født, er skabt for Arbejdet. Jeg har kendt mine Fødders Begræns
ning, jeg har kendt mine Øjnes Begrænsning - jeg har aldrig 
kendt mit Arbejdes.“

Ja, Arbejde var Peder Bjerregaards Element, og det, der drev 
ham, var Kærligheden til Livet. Han var - saadan forstaaet - en 
højt begavet Mand. Han var meget sparsommelig og var nødt 
til at være det. Det første Aar levede han saa at sige udelukkende 
af tørre Mellemmader.

Senere vaklede han imellem at blive Præst eller Læge, og naar 
han valgte det sidste, skyldtes det to Grunde, dels den, at han
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haabede at kunne bistaa sin svagelige Moder, og dels Ønsket om 
at kunne hjælpe sig selv. Havde han nogle Aar i Overgangsalde
ren følt sig rask, var dette ikke mere Tilfældet. Han led af Øre
susen og maatte gennemgaa en Række Øreoperationer. Det med
førte store Blodtab, og han følte sig meget sløj. Det var, før han 
endnu var blevet Student. Hans Kammerater havde bemærket, at 
det var galt fat, og en Aften, skriver han i et Brev, kom Th. Fus
sing og to af Kammeraterne, Viggo Blum og Frederik Seemann, 
„og nu kunde jeg ikke slippe fri, jeg maatte tage imod deres 
Hjælp. Jeg faar nu 20 Kr. om Maaneden henholdsvis af Lands
tingsmand Fussing, Murermester Seemann og Grosserer Blom. 
Det er meget rige Mænd . . . Denne Understøttelse beholder jeg, 
til jeg faar Eksamen [Artium].“ En hjemlig Bekendt, Træsko
mand Thomas Nielsen Kirkelund, der senere var Folketingsmand 
for Vejle Amts 3. Valgkreds fra 1895 til 1909, var ham ogsaa 
en god Støtte.

Hver Søndag gik Peder Bjerregaard i Vartov Kirke. „Der er 
en dejlig Kirkesang, og Præsten kan jeg godt med.“ Præsten var 
/. H. Monrad (1848-1903), en af den grundtvigske Bevægelses 
ledende Mænd. En stor Oplivelse var Ferierne derhjemme. Han 
var alle Dage meget hjemkær, saa meget mere som han ikke ejede 
Evne til at blive Bymenneske og egentlig aldrig blev det. Som 
saa mange andre følte han sig ensom i Hovedstaden.

Men Høgsholt var jo noget andet end Østergade, og derhjem
me kunde han baade synge og fløjte, uden at nogen forargedes 
derover.

Saa snart han var paa hjemlig Grund, talte han sit Modersmaal, 
Jydsk, hvad der i særlig Grad føltes befriende. Saa var der jo 
alt det, der skulde ses efter, de gamle Popler, i hvis Top Vinden 
suste paa en særlig tillokkende Maade, og det røde Æbletræ. En 
Kerne fra et Æbletræ i Moderens Hjem i Kærbølling var blevet 
lagt i en Urtepotte, hvor den spirede og voksede op. Den havde 
Peder faaet, da han var 11 Aar gammel, og han plantede den ude 
i Haven, hvor den efterhaanden blev til et stort Træ, der bar røde
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Æbler. I hver Sommerferie maatte han ud og se til det røde Æble
træ, og han maatte hvert Aar have nogle Æbler af dette Træ. 
Naar Ferien var paa Hældningen, tog Peder Skyttesangbogen og 
gik op i Endestuen (Storstuen), hvor han sang den ene Sang efter 
den anden. Han skulde have sunget Farvel til Gaarden og Ferien. 
Naar han kom til København, var det Slut med Sangen.

Efter meget Slid og Slæb naaede Peder Bjerregaard 1892 at 
blive Student, og hans Glæde kendte ingen Grænser. Broderen 
fortæller, at han gik ham i Møde for at høre, hvordan det var 
gaaet. „Han var saa ovenud glad, løb mig i Møde og trykkede 
mig ind til sig og næsten græd af Glæde. Saa glad har jeg aldrig 
set noget Menneske.“

Peder fik nu en velfortjent Sommerferie, men Aaret efter tog 
Ferien en anden Ende. Han fik Tyfus og laa paa Vejle Sygehus 
i 6 Uger. Da han havde rettet sig efter dette Sygeleje og atter 
var taget til København, kom der nye Plager. En Difteritis kræ
vede tre Ugers Hospitalsophold, og for en senere Gigtfeber blev 
han indlagt to Gange. Det var ikke saa ganske lidt, den unge 
Mand maatte gaa igennem i dette Aar, men der skulde komme 
det, der var værre.

Det er klart, at en Læge faar et særlig nært Forhold til Lidel
sen, men lykkeligvis er det kun faa Læger, der selv kommer til 
at lide, som P. C. Bjerregaard gjorde det. Hvordan han i sin 
Ungdom saa paa Lidelsen, kan ses af følgende Uddrag af et Brev 
til Søsteren. „Jeg tror ikke, at man skal være saa forfærdelig ked 
af Sygdom, thi ethvert Menneske trænger til Sygdom eller Nød 
el. lign., ellers forglemmer Mennesket sig let. Kun ved selv at 
lide forstaar man andres Lidelser, og det er ikke noget slemt, thi 
Hjertets allerinderste og allerædleste Følelser - Medfølelsen - 
vækkes, og det kan man nok være glad ved. Det staar for mig 
saadan, at den Dag, da mit eget Hjerte kun beskæftiger sig med 
mig selv og ikke kan banke varmt og inderligt for mine kæres og 
andres Lidelser, at da fortjener jeg ikke Menneskenavnet, da er
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det bedste i mig borte, da er jeg det visne Træ, der skal hugges 
om og kastes i Ovnen. - Der er jo noget skønt i at kæmpe med 
en Sygdom, thi det er en Kamp med selve Døden, og en vær
digere Modstander end denne gives ikke - det mener jeg ogsaa, 
de syge kunde tænke lidt paa . . .“

Nu er vel disse Linjer rettet til den syge Søster, men iøvrigt 
kendte Bjerregaard selv rigeligt til Sygdom, ja, endogsaa i et 
enkelt Tilfælde til Dødens Nærhed.

I de sidste Aar af Bjerregaards Studietid blev han angrebet af 
Neuralgi, de ægte Ansigtssmerter. Han havde tre Anfald, det 
første begyndte i Slutningen af Maj 1896, det andet i Slutningen 
af November 1897 og det tredie midt i September 1898. De va
rede gennemsnitlig 4 Maaneder hver og var overmaade pine
fulde.

I en efterladt Journal over sin Sygdoms Forløb hedder det: 
„Siden da er tilstanden med smaa svingninger bleven værre og 
værre. Anfaldene er timelange og overmaade pinefulde. Næsten 
alle midler er brugt uden resultat. . . Jeg har i den senere tid kun 
nydt og kunnet nyde flydende føde. Nattesøvnen er stadig af
brudt af anfald, trods maksimaldoser af tinctura thebaica og der
over - Arbejdslysten fuldstændig borte, kræfterne aftager, vægt
tabet i de sidste 3 maaneder 34 pund [han havde vejet 180 pund], 
depressionen stiger og er meget pinlig, operation ønskes, denne 
foretages i begyndelsen af april af Wanscher, hvorved fjernes 
ca. 1 tomme [af Hovednerven i kinden].“ Denne Operation 
foregik i April 1899.

Samtidig med alle disse Lidelser havde Bjerregaard oplevet en 
Glæde, der blev hans Livs Lykke. Han var blevet forlovet med en 
kvik, begavet og varmhjertet Borgerdatter, der hed Signe Bark- 
huus, Datter af Barber Jørgen Barkhuus. Det kneb for ham at 
faa det sagt, men endelig lykkedes det - ude paa Assistens Kirke- 
gaard. Forlovelsen fandt Sted i Foraaret 1897, og Jørgen Bjerre-
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gaard blev ikke saa lidt betænkelig. En Københavnerinde og saa 
Peder! Men da han mødte hende, erobrede hun ham og Maren 
fuldstændig.

Signe Barkhuus var født den 15. Maj 1875, og efter at hun 
havde gennemgaaet Københavns Handels-Akademi, fik hun Plads 
som Bogholderske hos en Urgrosserer, hvor hun var i 7 Aar. En
gang hændte det, at Grossereren blev syg og var ude af Stand til 
selv at disponere. Paa et vist Tidspunkt var det hele ved at tage 
en uheldig Vending for Fruen, som skulde have Forretningen 
solgt, men savnede Sagkundskab. Da greb Signe Barkhuus, der 
hverken manglede Resoluthed eller Hurtighed, ind og klarede 
Skærene. Der fortælles, at en Sagfører Knop bagefter kompli
menterede hende med følgende Ord: „Ja, jeg hedder Knop, men 
De er en Knop!“

Signe Barkhuus var tillige kristeligt vakt, og hun var kun 16- 
17 Aar gammel, da hun om Søndagen gik ned i „Herberg for 
Hjemløse“ og spillede Orgel ved de Gudstjenester, der blev 
holdt. Den lille, spinkle Pige gjorde et saadant Indtryk paa disse 
robuste Mandfolk, at ingen mælede et ubehageligt Ord, naar 
hun traadte ind til dem.

Der er ingen Tvivl om, at denne Forlovelse og det paafølgende 
Ægteskab rummede megen Sødme. De to udfyldte hinanden, for
stod hinanden, elskede hinanden. Men - Roserne havde skarpe 
Torne, og kan man sige, at det unge Pars Forhold blev ualmin
delig lykkeligt, kan man tilføje, at deres Tilværelse blev usæd
vanlig fuld af Lidelse, hvad der først og fremmest skyldtes Bjer
regaards Ansigtssmerter. Et Brev, han skrev til hende forud for 
den ovenfor omtalte Operation, vidner om et oprevet Sind. Han 
er ikke sikker paa, at han overlever Operationen.

Som nævnt fandt Operationen Sted i 1899. Den hjalp ikke 
mere end et Aars Tid, hvoraf kun den sidste Maaned var helt 
smertefri. En Smule Lys i Mørket var det dog, at dette forholdsvis 
gode Aar netop var den Tid, hvor Bjerregaard lagde den sidste 
Haand paa sine Studier, idet han bestod Lægeeksamen i Januar
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1900. Studietiden havde været 7V2 Aar, og Resultatet var den 
bedste Andenkarakter. I Betragtning af den megen Sygdom maa 
begge Dele siges at være godt klaret.

Samtidig søgte Bjerregaard at dygtiggøre sig paa forskellig Vis. 
Han gennemgik et Aarskursus i Sygegymnastik og var optaget 
af, hvor meget den enkelte kan gøre for at holde sig sund og 
arbejdsdygtig. Han studerede ved forskellige Klinikker fysikalsk 
Terapi, d. v. s. Helbredelse ved Hjælp af Naturen, og det blev 
ogsaa i den Retning, hans væsentligste Manddomsgerning kom 
til at gaa.

I August 1900 nedsatte Bjerregaard sig som praktiserende 
Læge i Aagaard ved Kolding, og den 21. November holdt han 
Bryllup med Signe Barkhuus. Nu kom der en Række Aar, som 
i Sandhed kan betegnes som Kampaar. Han havde Læsegæld, og 
Kaarene var jævne. Men desuden var han ingenlunde den fri og 
glade Mand, der kunde vie alle sine Kræfter til sit Arbejde og sin 
unge Lykke. Sygdommen var stadig over ham, og han maatte an
vende en væsentlig Del af sine Kræfter i Kampen mod den.

Hans Hustru var ham til stor Hjælp. Hun var initiativrig, dyg
tig og hjertevarm. De var begge hjælpsomme af Natur og sam
lede i Aagaard en stor Kreds af Mennesker om sig, Venner og 
syge, der trængte til Hvile og god Kost og ikke selv var i Stand 
til at skaffe sig det. Om Bjerregaards Hjælpsomhed skal her be
rettes et enkelt Træk. Stedets Lærer, H. G. Junker, havde fortalt 
ham om en lille Pige fra et Smaakaarshjem. Hun var et rent Jern. 
Foruden at passe sit Arbejde derhjemme gik hun ud at luge Roer 
og tjente en Sommer 20 Kr. ved det. Men nu havde hun faaet 
Svind i Tommelfingerballen, og det var jo ikke saa godt. „Tag 
hende med herhen," sagde Bjerregaard, og en Dag kom Junker 
med Pigen, der havde en Tokrone indsvøbt i sit Lommetørklæde. 
Til at begynde med fik de Kaffe med Horn, og bagefter blev hun 
grundig undersøgt, og der blev talt om Behandlingsmaaden. - 
„Ja,“ sagde Bjerregaard til sidst, „du ved jo nok, at det koster
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2 Kr. at komme til Læge . . .“ Ja, det vidste Pigen, og hun be
gyndte at vikle Tokronen ud af sit Lommetørklæde. Bjerregaard 
tog imod den, men rakte hende straks en anden Tokrone. „Den 
skal du have, fordi du har været saa flink til at arbejde.“ Og saa 
gik Pigen glad hjem. Det var da en rare Doktor, ham.

Men Neuralgien var værre end nogen Sinde. Til Tider kunde 
Bjerregaard ikke tale, fordi enhver Bevægelse med Tungen med
førte stærke Smerter. Alligevel opgav han ikke sit Arbejde. Skul
de han ud til en Patient, tog hans Hustru med, fordi han ikke selv 
kunde udspørge Patienten. Hun læste da Spørgsmaalet paa sin 
Mands Mund og udspurgte derefter Patienten. Det var en lidt 
besværlig Maade at arbejde paa, men Fru Bjerregaard lærte hur
tigt at læse i sin Mands Ansigt, hvad han vilde spørge om, eller 
hvad Besked han vilde give.

Hans Sygdom lod ham aldrig i Ro. Engang var Smerterne saa 
voldsomme, at Sengen rystede under ham, det varede i tre Uger, 
og i den Tid fik han ingen Søvn. I Aagaard fik Bjerregaard et 
lettere Anfald af Tuberkulose. Han var paa Vejlefjord Sanato
rium en Maaneds Tid, længere havde han ikke Raad til at blive 
der. Yderst vanskeligt var det, at han paa Grund af Tuberkulosen 
skulde leve godt, mens han som Følge af sin daarlige Kind ikke 
kunde taale at tygge. Han maatte derfor have flydende Føde, 
bl. a. Rugmelssuppe og Hørfrøsuppe, og det var jo ikke just 
lækre Retter at nyde længere Tid i Træk. For at faa dem ned 
læste han i en Bog, mens han drak Suppen, og han tog ikke Øj
nene fra Bogen, før Koppen var tømt. Paa de Tider, hvor han 
kunde taale almindelig Mad, steg hans Humør til Skyerne. Et 
Stykke Fedtebrød kunde hensætte ham i Henrykkelse. „Hvor 
lever vi godt - sikken et Lag Fedt! “

I November 1903 flyttede Bjerregaard til Bramminge, hvor 
der mentes at være bedre Muligheder. I den store og flotte Læge
bolig havde Bjerregaards en Del Tuberkulosepatienter boende 
hos sig, og de var saa glade ved at være der, at de ikke vilde til
bage til deres Hjem igen. P. C. Bjerregaard havde en stor Evne
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til at knytte Mennesker til sig. I Bramminge, og hvor han kom, 
vandt han og hans Hustru sig Venner.

Bjerregaard udnyttede sine Evner paa alle Omraader. Han 
holdt Foredrag, og han skrev lægevidenskabelige Afhandlinger. 
I ,,Højskolebladet“ for 1905 havde han en Artikel „Om Grundt
vigianismens folkeprægende Evne“, hvor han efter at have haft 
Lejlighed til at se lidt nærmere paa godt 2500 jydske Landsby
skolebørn - væsentlig Skolevis - gjorde opmærksom paa, hvor 
stor Forskel der kunde være. Han har truffet Skoler, hvor saa 
at sige alle Barneansigter var smukke, vakre og opvakte at se paa, 
mens der i andre Skoler fortrinsvis var noget tomt, tungt og uop
vakt over Børnene. Det viste sig, at hvor de vakre Ansigter fand
tes, havde der altid i en Aarrække været en religiøs og folkelig 
Vækkelse i grundtvigsk Retning.

Imidlertid var der i Bramminge lovlig lidt Praksis til to Læger, 
og i April 1905 flyttede Familien til Silkeborg, hvor Bjerregaard 
havde faaet Stillingen som Kurlæge ved Silkeborg Badesanato
rium. Desuden virkede han som praktiserende Læge. Bjerregaard 
havde meget lidt Bypræg og fik det aldrig. Det kneb derfor noget 
at faa Forbindelse med Borgerskabet. Med Smaafolk gik det 
bedre. Over for dem var han helt ud sig selv, men hans rette 
Element var alligevel Bønderne. Dem forstod han, og de forstod 
ham. Det var derfor godt, at han nu og da kom ud at holde Fore
drag, f. Eks. paa Løvenholt Højskole, der eksisterede i nogle Aar. 
Ogsaa paa anden Maade arbejdede han i Oplysningens Tjeneste. 
1905 udgav han et lille Skrift „Barn, hold dig rask!“ der blev 
anbefalet af Kultusministeriet og af Foreningen til Skolehygiej
nens Fremme, ligesom Skriftet ogsaa blev oversat til Svensk.

Men Sygdommen fulgte ham som en Skygge. Bjerregaard 
skildrer en af Smertestrømmene som tusinde Katteklør, der krad
sende baner sig Vej ned over Kinden til Hagens Midte, hvor den 
holdt sig en Tid, derefter rykkede en ny Mængde frem paa lig
nende Vis, indtil Højdepunktet naaedes, og Anfaldet hørte op.

Om andre Anfald skriver han, at enkelte Smerter kunde ind-
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finde sig som vældige Piskeslag ned over Kinden, saa at han til 
Trods for den i Aarenes Løb oparbejdede Evne til at taale Smerte 
dog uvilkaarlig dukkede sig og gjorde afværgende Bevægelser.

En saadan lang og pinefuld Sygdom maatte naturligvis paa
virke hans Sjæleliv. I Begyndelsen af de enkelte Sygdomsanfald 
var han i de første 2-3 Dage stærkt deprimeret og havde mest 
Lyst til at rende fra det hele, til Trods for, at Smerterne da ikke 
var særlig store.

Atter vendte Livsmodet tilbage, og han tog Kampen op. Til 
ikke ringe Nytte var Trangen til at eksperimentere med Sygdom
men. „Jeg har ikke sluppet nogen diæt eller nogen behandlings- 
maade,“ skriver han, „før jeg har følt mig overbevist om ikke at 
gøre den uret, d. e. ladet den faa tid til at vise sin virkning. I 
den efter operationen forløbne tid er der idelig eksperimenteret 
dermed, hvad der havde en ikke ringe gavnlig sjælelig betydning 
for mig.“

Mest af alt betød dog den Hjælp, hans Hustru ydede ham i 
de svære Perioder. Naar et Sygdomsanfald var forbi, plagedes 
han af Angst for, at der snart kunde komme et igen. I de senere 
Aar led han dog ikke af denne Angst - af den simple Grund, at 
Sygdommen aldrig forlod ham.

Syge Mennesker kan ikke undvære Haabet om Helbredelse. 
Det kunde Bjerregaard heller ikke. Han fulgte Videnskabens 
Raad, han forsøgte Folkemedicinens. Glippede det ene, var der 
dog en Mulighed for, at et andet - eller et tredie eller fjerde - 
Middel kunde hjælpe. Paa den Maade holdt Bjerregaard stadig 
Haabet i Live. I større eller mindre Grad ganske vist, men der 
var dog altid en lille Sprække ind til lysere Tider.

P. C. Bjerregaard blev ved Badesanatoriet til 1911. Fire Aar 
efter blev GI. Skovridergaard omdannet til Kuranstalt, og her 
blev Bjerregaard Overlæge, hvad han var til sin Død. I dette 
Tidsrum oplevede han de største Glæder som Læge og de dybeste 
Sorger som Menneske.
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P. C. Bjerregaard.

GI. Skovridergaard var et lykkeligt Navn. Hertil bidrog vel 
Sophus Bauditz’ Bogtitel „Historier fra Skovridergaarden“, men 
desuden - og fornemmelig - den i selve Navnet iboende Poesi. 
Stedet laa i Fred og Ro et Stykke syd for Byen. Omgivelserne 
var de skønneste. Gennem en Bøgeskov kom man i Løbet af faa 
Minutter ned til Gudenaaen, ad andre Veje naaede man gennem 
Skove og Plantager til Brassø, Vejlsø og Almindsø.

Dette Sted med sin mangfoldige Skønhed og dulmende Ro var 
det, Bjerregaard vilde gøre til et Kursted og et Hjem. Her fik 
han Lejlighed til yderligere at praktisere den fysikalske Terapi, 
han havde været optaget af fra sin Studietid i København, og 
som han havde studeret i Tyskland, Norge og Sverige. Det gælder 
saa afgjort om P. C. Bjerregaard, at det første, man mødte hos 
ham, var Mennesket, det næste Lægen. Det er da ogsaa fortrinsvis 
Mennesket P. C. Bjerregaard, vi i denne Skildring har for Øje.
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Hvorledes Bjerregaard selv saa paa det menneskelige i en Læges 
Gerning, faar man et Indtryk af gennem et Par Linjer i et Brev 
til Sønnen Holger. Bjerregaard fortæller, hvordan han engang 
har læst „en meget beskidt bog af Arne Garborg.“ Titelen har 
han glemt, Indholdet ligeledes, men han husker en enkelt Sæt
ning: „Den læge, der ikke er præst, er kvaksalver.“ - „Ja, min 
dreng, det er idealet, og kan man ikke prædike paa anden maade, 
saa kan man da gøre det ved at leve sit liv saa rent, saa ædelt 
som muligt.“

Bjerregaard var en god Iagttager. Han lagde Mærke til, at der 
var stor Forskel paa de unge Bønderkarle, der kom op til ham, 
f. Eks. for at faa skaaret i en Byld. Østjyder (og Fynboer) var 
noget klynkevorne, Vestjyderne mere sejge. Naar saadan en Vest
jyde fik en Cigar i Munden og et Haandklæde om Hovedet, saa 
han ikke kunde se, kunde man gøre ved ham, hvad det skulde 
være. Bjerregaard snakkede hele Tiden, og naar han kom til det 
spændende, spurgte han gerne: „Trækker Cigaren godt?“ og idet 
Karlen svarede, skar han.

I smaa, gammeldags Hjem ude paa Landet oplevede Bjerre
gaard et og andet, som næppe rigtig passede til en Læge. Et Sted 
fik han, efter at Patienten var tilset, serveret Boller, som Konen 
havde formet i Munden. Sønnen, som var med, havde set det og 
givet sin Fader et Vink, men Faderen mente, at naar Maden var 
lavet for deres Skyld, skulde den ogsaa spises. Et andet Sted fik 
han Finker i et Natmøbel.

Bjerregaard var hjælpsom af Natur, og han glemte ikke, hvad 
Støtte havde betydet for ham i de fattige Aar i København. Var 
der Nød i et Hjem, ydede han ofte direkte Hjælp, stak en Ti
kroneseddel ind under en Avis eller en Kop. Som han selv i sin 
Tid havde haft ondt ved at tage imod Hjælp, vilde han ikke yd
myge de fattige. Det var ikke for at faa Tak, at han gav. I sær
lige Tilfælde sendte han ingen Lægeregning, men han havde til
lige et bestemt Tegn, som han anbragte paa Recepten, og hvor 
det fandtes, tog Apoteket kun halv Betaling. Resten betalte Bjer-
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regaard. Det hændte flere Gange, at han døbte et lille Barn, som 
ikke kunde leve, og bagefter kunde han trøste Moderen, saa det 
blev en hel Gudstjeneste.

Bjerregaard var meget sandhedskærlig. En af hans Venner 
sagde om ham, at han aldrig havde grebet ham i en bevidst Løgn. 
Blev han spurgt om en Sygdoms Art, sagde han Sandheden, eller 
ogsaa tav han. I Almindelighed sagde han, hvad det var. Kun 
naar det var Kræft, sagde han det ikke.

Bjerregaard var udpræget Mediciner. Mere indgaaende kirur
gisk Behandling var han ikke glad for. I de senere Aar henviste 
han altid saadanne Tilfælde til Sygehuset. I det hele var han ikke 
bange for at henvise til Specialister. I mange Aar kørte han paa 
Cykle, ogsaa langt ud paa Landet, men da Bilerne kom frem, var 
han straks interesseret. Han var en af de første Læger, der lejede 
en Bil til Landture. Det var en lille trehjulet Automobil med 
Chauffør, men den gik nu og da i Staa op ad Bakkerne og maatte 
skubbes op. Bjerregaard var tilbøjelig til at ægge Chaufføren til 
at køre hurtigere. Det var ham en Stimulans. Engang da han var 
kaldt ud til Them i Anledning af et Ulykkestilfælde, kørte Søn
nen Holger i en lejet Bil. Det gik rask, og Sønnen tog et skarpt 
Sving paa to Hjul. Bjerregaard tog Situationen med Ro og bemær
kede blot: „Hvor meget tror du, Vognen kan hælde, før den 
vælter?“

I det hele havde Bjerregaard megen Sans for Humor, og det 
var ham en stor Hjælp. Hvis han oplevede noget pudsigt, kunde 
han le, saa Taarerne trillede ned ad Kinderne. Engang havde en 
Oversygeplejerske paa GI. Skovridergaard sat en Kande Vand ind 
paa en Del af Værelserne uden at faa givet Besked om, hvad den 
skulde bruges til, og bagefter gik der de mærkeligste Sagn om 
Anvendelsen af dette varme Vand. „Hør, hvad var det nu, I 
brugte dette varme Vand til?“ spurgte Bjerregaard Dagen efter 
en Landsbypige, han havde trukket ind paa Lægeværelset. „Ja, 
det var meget forskelligt. Herrerne barberede sig i det, nogle af 
Damerne rensede deres forlorne Tænder i det - jeg vaskede mig

57 



i det. Vi vidste jo ikke, at vi skulde drikke det for Gigt.“ Bjerre
gaard sad paa sin Stol og lo, saa han nær aldrig havde holdt op.

En Dag kom han helt forleet ud til GI. Skovridergaard. „De 
ved ikke, hvad jeg har været ude for i Dag?“ sagde han til en 
Kurgæst. „Jo, jeg har været kaldt til et Par Folk, der vilde skil
les.“ Manden var blevet Afholdsmand, og det kunde Konen ikke 
lide, hun var til Gengæld ved at ville holde sig til Vorherre, og 
det fandt Manden taabeligt. Konen havde i Stridens Anledning 
tilkaldt Bjerregaard, men Manden ønskede ingen Læge og vilde 
vise ham ud.

Et særligt Kapitel er Bjerregaards Forhold til Nydelsesmid
lerne. I sine yngre Lægeaar var han Medlem af en Afholdsfor
ening. Det var han ikke i de senere, men han stod altid Afholds
sagen nær. Tobakken var det store Problem for ham. Han røg 
meget, men prøvede flere Gange at holde op. Paa en Fødselsdag 
druknede han under meget højtidelige Former sin store Træpibe 
i Gudenaaen. Men han begyndte altid igen. Han røg faktisk Cigar 
næsten hele Dagen, og det stod sikkert i Forbindelse med hans 
Sygdom. Der var dog altid noget dulmende i Tobakken.

Bjerregaard havde faaet et Sommerhus i Svejbæk, og her boede 
hans Hustru og Børn den meste Tid af Sommeren, mens Bjerre
gaard maatte nøjes med at tage derud et Par Gange om Ugen. En 
stor Hjælp var det, da han et Aar købte en Motorbaad, hvori 
Familien kunde sejle ud til Sommerhuset og tilbage igen. Med 
Hensyn til denne Baad mente Bjerregaard iøvrigt, at der kunde 
gøres en Opfindelse, saa man ved Hjælp af et Snoretræk kunde 
styre Baaden med Benene samtidig med, at man i den ene Haand 
holdt en Bog og i den anden en Cigar. Opfindelsen blev ogsaa 
prøvet, men med det Resultat, at Baaden gik paa Grund og det 
saa kraftigt, at Forsøget aldrig blev gentaget. En Dag gik der 
Ild i Motoren, og en halv Snes Liter Benzin, der stod i en 
Dunk i Maskinrummet, gik op i Luer. Flammerne slog højt i 
Vejret, og det saa faretruende ud, men en af Sønnerne, som var 
med, fik dog dænget saa meget Vand paa Ilden, at den blev sluk-
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ket. Men under alt dette skete der det, som ellers aldrig mentes 
at være set: Doktor Bjerregaards Cigar gik ud.

Nej, Tobak kunde han ikke undvære. En Dag kom en af hans 
Venner op til ham. „Jeg har ondt i min Hals.“ - „Ja, det er rig
tigt nok,“ sagde Bjerregaard efter Undersøgelsen, „du maa holde 
op med at ryge.“ Det smagte ikke Vennen saa godt, og han sva
rede derfor: „Men du ryger jo ogsaa.“ - „Ja, men jeg har ogsaa 
Halsbetændelse.“

Var Familiens Kaar til at begynde med meget jævne, bedredes 
Forholdene takket være Bjerregaards Flid og hans Kones Spar
sommelighed efterhaanden saadan, at de blev velstillede. Naar 
Fru Bjerregaard mindedes, hvordan de efter en Række strenge 
Aar fik de første 50 Kr. i Sparekassen, straalede hendes Ansigt.

Men Bjerregaard var trods sin jydske Bondeafstamning i visse 
Henseender upraktisk. Naar han var ude hos Patienter, hændte 
det jævnligt, at man betalte ham en Regning. Bjerregaard tog 
mod Pengene og kvitterede paa Regningen. Dermed mente han, 
den Sag ude af Verden. At notere i sin Lommebog, hvem der 
havde betalt og hvor meget, faldt ham ikke ind. Dette voldte 
Fru Bjerregaard, der første Regnskabet, adskilligt Besvær. Hun 
maatte om Aftenen „holde Forhør“ over sin Mand og undertiden 
tælle hans Penge for at faa Rede paa Dagens Indbetalinger og 
derved undgaa at sende Regninger to Gange.

Begge Ægtefællerne vilde gerne hjælpe dem, der trængte. 
Engang blev Bjerregaard kaldt ud til en Elev paa Silkeborg Se
minarium. Han saa, at den unge Mand var underernæret, og det 
viste sig da ogsaa, at han nærmest halvsultede. Han kom da til 
at spise hos Bjerregaards Resten af sin Læsetid, selvfølgelig 
vederlagsfrit.

Men naar det nu var en kendt Sag, at Bjerregaard var saa god 
af sig, var der ogsaa dem, der benyttede sig deraf. Kom en Mand 
og vilde have Bjerregaard til at laane sig Penge, kautionere eller 
skrive under paa en Veksel, kunde Bjerregaard vanskeligt sige 
nej, selv om han slet intet kendte til vedkommendes Forhold.
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Men her holdt hans Kone igen. Der skulde være Mening i alting. 
„Du kunde akkurat ligesaa godt give Pengene bort. Saa fik du da 
Tak for dem,“ kunde hun sige. Men nej, give Pengene bort var 
Bjerregaard dog lidt for meget Jyde til, saa hellere løbe Risikoen. 
Naar Fru Bjerregaard var hjemme, var det sjældent, at han vove
de sig ud i den Slags, men var hun paa Rejse, gik det af og til 
galt. Gang paa Gang kautionerede han for Mennesker, han kun 
kendte af Udseende, en enkelt Gang endda for en, hvis Navn 
han ikke engang vidste. Bjerregaard evnede ikke at se sine Folk 
an, men naar han først var taget ved Næsen, kunde han godt 
blive ærgerlig og vred. - Man kan nok sige, at Bjerregaard i vid 
Udstrækning virkeliggjorde Slægtsordet: Den Skilling, der ærer 
dig, er ligesaa god som den, der nærer dig.

Det kan vistnok ogsaa siges, at han i ret usædvanlig Grad til
egnede sig den gamle Sentens: Jeg er et Menneske, og intet men
neskeligt er mig fremmed. At han efter sin Slægtsarv var levende 
optaget af Højskolen, er forstaaeligt. Gennem en lang Aarrække 
deltog Bjerregaard og Hustru i Askov Højskoles Efteraarsmøder, 
ogsaa Ryslinge gæstede han paa tilsvarende Maade.

Den sønderjydske Sag havde i ham en varm Ven, og som sæd
vanlig fulgtes her Ord og Handling. Da der blev oprettet en 
Efterskole i Rens ved den nye Grænse, skænkede Bjerregaard to 
kostbare Malerier til Foredragssalen, nemlig Anna E. Munchs 
„Ansgar fortæller for danske Drenge“ og „Kongebesøget ved 
Hylden paa Agerskov Kirkegaard“. Desuden tog han Aktier i 
Skolen, og han og Hustru overværede dens Indvielse.

Ogsaa Andelssagen havde hans Interesse. Andelsbanken var jo 
Bøndernes Bank, den burde støttes. Til Trods for en Vens Raad 
anbragte han 20 000 Kr. i Aktier i dette Foretagende. Senere 
tænkte han paa yderligere at indskyde 10 000 Kr., Banken havde 
vel god Brug for dem, men en af hans Sønner raadede fra, og 
han lod være. Et Par Maaneder efter lukkede Banken, og de
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20 000 Kr. var tabt. Et Lyspunkt var det, at de 10 000 Kr. var 
reddet.

For at faa slappet lidt af var han nogle Gange paa længere 
Udenlandsrejser sammen med sin Hustru og en Ven eller sam
men med et Par af sine Sønner. Han nød Italiens Sol og dens 
gamle Kunst. Under Besøget i Paris følte han sig især grebet ved 
Synet af Napoleons Grav og mindedes uvilkaarlig Ordene „Ar
bejdet er mit Element,“ de Ord, som tidligt havde optaget ham 
saa stærkt.

Bjerregaard var alle Dage en Læsehest. Da Højskoleforstander 
Grønvald Nielsen engang opholdt sig paa GI. Skovridergaard, 
laante han en Aften Bjerregaard J. P. Bangs Bog „Grundtvigs 
Arv“. Næste Morgen kom Bjerregaard og leverede Bogen til
bage. Han havde læst den om Natten. Natten var vist egentlig 
ikke Bjerregaards bedste Tid. Da jeg engang under et Kurophold 
besøgte ham i hans Hjem og tog Afsked ved Ellevetiden, sagde 
Bjerregaard: „Ja, nu skal jeg til at læse et Par Timer -“ og da 
jeg satte et spørgende Ansigt op, fortsatte han: „Jeg har haft 
mig trænet op til at kunne nøjes med fem Timers Søvn, men det 
kan jeg ikke mere.“

Naar Bjerregaard gik i Seng, var det ikke paa samme Maade 
som vi andre. Han sad i en Ramme fuldstændig som en Stole
ryg - der var kun den Forandring, at Benene laa ligeud - thi 
hverken Kinden eller Lungerne kunde taale, at han laa udstrakt. 
Man forstaar den Træthed, han efter en saadan Nat døjede med, 
og man forundres over alt det, han til Trods derfor fik udrettet.

Kunstinteresse havde han ogsaa. Det var vist samme Aften, at 
han viste mig en stor Opsats af Meissnerporcelæn. „Ja, den har 
min Hustru faaet af en Epileptiker, som hun passede i tre Maa- 
neder Dag og Nat - den har kostet 1500 Kr.“ Den sidste Be
mærkning kom uden Pral - som en nyttig Tilføjelse til fuld For- 
staaelse. Men hvor kendte jeg Jyden i ham gennem den Bemærk
ning.
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Yderligere var Bjerregaard interesseret i Graf  ologi, psykisk 
Forskning, han var Frimurer og Skakspiller. Listen er sikkert 
langtfra fuldstændig, men nævnes kan det dog, at da jeg under 
en Samtale kom til at nævne min Forbindelse med en dengang 
ret ny Sammenslutning „Nordsjællandsk Museumsforening“, var 
Bjerregaard straks interesseret: „Hvad koster det at være Med
lem? Vil De melde mig ind?“ Det vilde jeg naturligvis gerne.

Men al P. C. Bjerregaards mangfoldige Menneskelighed sam
lede sig i hans Kristentro. Hver Morgen holdt han paa GI. Skov- 
ridergaard Morgenandagt, og der skal nok være mange, der min
des den Inderlighed, hvormed det skete. Bjerregaard havde den 
Anskuelse, at hver Gang man bekendte Troen, af lej redes der no
get i ens Sjæl. Man styrkedes og trivedes derved. Alt hvad der 
smagte af Rationalisme, var ham en Vederstyggelighed. Paa den 
anden Side yndede han heller ikke den Friskhed, hvormed Kri
stendommen til Tider forkyndtes. „Jeg kan ikke gaa og være 
Kammerat med Jesus,“ sagde han engang.

I en Aarrække var han Medlem af Silkeborg Valgmenighed, 
men meldte sig ud af personlige Grunde. Senere havde han en 
Del med Indre Mission at gøre, dens Tilhængere valgte ham ind 
i Menighedsraadet, skønt man vidste, han var grundtvigsk.

Men som tidligere antydet blev Bjerregaard og hans Hustru 
ikke sparet for store Sorger. Den ældste Søn, Jørgen, var Elev 
paa Stenhus Kostskole ved Holbæk. I Juni 1916 rejste Fru Bjer
regaard sammen med sin yngste Søn, den fireaarige Gunnar, til 
Holbæk for at hente Jørgen hjem til Pinseferien, men det kom 
til at gaa anderledes. Den Bil, der skulde føre dem fra Byen og 
ud til Skolen, blev paakørt af Odsherredstoget, og Jørgen blev 
dræbt. To Aar efter kom den spanske Syge, og den rev Gunnar 
med sig. Det var to haarde Slag, og dertil kom den uhyre An
spændelse, Kampen med den frygtede Epidemi betød for Bjerre
gaard som for enhver anden Læge.
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Til Trods for det rige aandelige Liv, der levedes i Lægehjem
met, og til Trods for den indbyrdes Kærlighed og Forstaaelse 
mellem Ægtefællerne kom der dog noget vemodssløret over 
Hjemlivet. Dertil bidrog Sorgen ved de to Sønners Død og Bjer
regaards stadige Sygdom. En stille Whist med et Par Venner 
kunde maaske en Aften for et Par Timers Tid sprede lidt Hygge, 
men alligevel. . . alligevel....

Fru Bjerregaard druknede sig altid i Arbejde. Hun havde stor 
Interesse for offentlige Spørgsmaal, tilhørte som sin Mand Ven
stre - han dog i de senere Aar Retsstatspartiet - og sad i Venstres 
Bestyrelse til sin Død. Hun havde i Modsætning til sin Mand 
let ved at optræde offentligt, hun talte ved Vælgermøder, hun 
var Formand for Dansk Kvindesamfund, Næstformand i Høj
skoleforeningen og andet mere.

Engang skulde Dansk Kvindesamfund have en stor Udstilling 
af Kvindearbejder i Haandværkerforeningens Sal. Under de 
mange Forberedelser var Fru Bjerregaard blevet ængstelig for 
Resultatet og søgte Trøst hos Redaktør Sophus Sørensen. „Om 
Udstillingen kan bære sig?“ svarede Redaktøren. „De faar 3000 
Kr. i Overskud.“ - „Nej!“ - „Jo, det gælder en Napoleonskage!“ 
Der blev givet Haandslag. Udstillingen aabnedes, den blev en 
Succes og gav 3500 Kr. i Kassen. Et Par Dage efter fik Redaktør 
Sørensen fra Fru Bjerregaard tilstillet en Napoleonskage - den 
var tre Kvarter i Kvadrat. Heller ikke hun var altsaa uden 
Humor.

Men det var dengang. Fru Bjerregaard brugte vel som saa 
mange andre Arbejdet som en Stimulans, men efterhaanden blev 
det hende for meget. Det er utvivlsomt rigtigt set, naar en af 
Husets Præstevenner om Fru Bjerregaard sagde, at hendes Anlæg 
var større end hendes Kræfter. Sorgerne og det forcerede Arbej
de overmandede hende til sidst, og hun døde paa en Klinik i 
Hornbæk i Foraaret 1925.

Inden et Aar var gaaet, kom hendes Mand til at følge efter.
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I August fik han paa Grund af et Færdselsuheld en Skramme paa 
det ene Ben. Han tog ikke Hensyn til Skaden, og Følgen var en 
Aarebetændelse. For at skaffe ham Ro førte man ham paa Vejle 
Fjords Sanatorium, og her gik det sidst i Januar 1926 pludselig 
stærkt tilbage. Bjerregaard vidste, hvor det bar hen, og lod en 
Dag bringe tre Glas Vin ind til sig, saa han kunde hilse paa sine 
to Sønner og ønske dem et lev vel.

Bjerregaard var afkræftet. Han talte meget med Holger om 
Døden. Nogen fremmed Præst ønskede han ikke. Han havde sine 
særegne Tanker om Livet efter Døden, som han ikke ønskede at 
blive forstyrret i. Han antog ikke, at Døden i det hele medførte 
Smerter. Under den Dødskamp, der til Tider kunde være, troede 
han ikke, at den døende led noget. Selv ventede han ikke nogen 
Dødskamp, han havde sikkert ikke Kræfter til en saadan.

Det sidste Par Dage holdt han en hel medicinsk Forelæsning 
for sin ældste Søn. Han beskrev Sygdomsbilledet, som det efter
haanden formede sig. „Se paa mine Fødder, de er begyndt at 
blive blaalige, det er Tegn paa Hjertesvækkelse.“ Senere paa
pegede han, hvordan Neglene ogsaa var blevet blaalige. Den 
sidste Morgen paaviste Bjerregaard ved at lytte i Stetoskopet, at 
der var kommet en Bilyd ved Hjertetonen. Han sagde, at den Til
stand, han var i, hvor hele Legemet var halvforgiftet, og der alle
rede var indtraadt Opløsning, betød, at han ikke kunde leve mere 
end et Par Timer. Det var ved Titiden om Formiddagen. Lidt 
senere sagde han: „Om et Øjeblik bliver jeg bevidstløs, og saa er 
det forbi.“ Kort efter blev han bevidstløs og laa rolig hen, indtil 
han drog sit sidste Suk. Klokken var da halvet. Lørdag den 6. Fe
bruar 1926.

Smykket med et Dannebrogsflag blev Kisten ført til GI. Skov- 
ridergaard, hvor efter afdødes Ønske Jakob Knudsens Sang „Se, 
nu stiger Solen af Havets Skød“ blev sunget. Der blev holdt 
Taler, og siden fandt Begravelsen Sted under stor Tilslutning.

64



En Aandspersonlighed var gaaet bort, og hans Minde skal 
følges af de Ord, Hovedskikkelsen i Gunnar Gunnarssons Bog 
„Natten og Drømmen" udtalte om en gammel islandsk Digter: 
Han var ung af Indre og nysgerrig til Døden. Han var liden
skabelig optaget af al Aand i Verden og selv en Del af den.

Det var P. C. Bjerregaard ogsaa.
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THOMAS P. HEJLE

En af de Mænd, der i den sidste Menneskealder har gjort mest 
for de Børn og den Ungdom, der vokser op i vor Hovedstad, er 
Thomas P. Hejle. Han er kendt videnom, og der vil blive skrevet 
Bøger om denne mærkelige Mand, der var saa ladet med Initiativ 
og Energi, saa fyldt af Kærlighed til Livet - en Christen Kold 
paa Stenbroen.

Thomas P. Hejle er Jyde af den fjerneste Slags. Han er Ven
delbo, født den 20. Januar 1891 i S. Saltum som Søn af Købmand 
Hejle Sørensen, død 1909, og Hustru, Johanne, født Nielsen, 
død 1941. Sin Barndom fik han i Vester Hjermitslev, der ligger 
halvanden Mil Vest for Brønderslev imellem Store Vildmose og 
Vesterhavet. Han havde daglig Naturens store Linjer for Øje, til 
den ene Side milevide Strækninger af Eng og Mose, til den anden 
Side Hede og bag den det aldrig hvilende Hav. Hej le tog meget 
i Arv af denne sin Hjemegn. Der var Natur i ham, noget af de 
store Linjer, og der var en aldrig hvilende Bevægelse. Den Mand 
slog sig ikke til Taals.

Faderen var som nævnt Købmand, men den, der i Hej les Barn
dom kom til at præge ham mest, var hans Oldefader, der gik 
under Navnet Skæg-]errik. Han var Møllebygger og havde opført 
alle Møllerne deromkring, en rig Mand var han efterhaanden 
blevet, men en Særling tillige. Han havde stor Kundskabstrang 
og dannede sig efterhaanden sine egne Meninger om Tingene. 
Han havde lært sig selv Tysk, men hans Hovedinteresse var Hi-
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storie og Geologi, og saa var han Darwinist. Han var Leder af 
Riffelbevægelsen, men Ungdommens Fornøjelser, som de forme
de sig i Legestuerne, passede ham ikke rigtig. Da han var over 
halvfjerds, solgte han sin Gaard og byggede sig et Hus, hvori 
han indrettede en Storstue, der var urimelig stor i Forhold til 
Huset. Siden lod han det sive ud, at her kunde de unge danse, 
saa galt de vilde, det kostede ingenting, men Dansen skulde holde 
op i skikkelig Tid. Drik og Svir, og hvad der ellers kunde følge 
med Legestuerne, var naturligvis udelukket. Siden blev det saa- 
dan, at de unge skulde give en Betaling, som han udtrykte det, 
og den bestod i, at de skulde møde en halv Time, før Dansen be
gyndte, og høre paa et lille Foredrag, enten af Læreren eller ham 
selv, med Emner fra Egnens Natur eller Historie.

Storstuen, der siden mistede sin Tiltrækning, da Forsamlings
huset blev bygget, gik atter ind i Ungdommens Liv, idet den 
ifølge Skæg-Jerriks Testamente skulde indrettes til Læsestue, og 
Huset benyttes til Bibliotek, hvor hans egen Bogsamling dannede 
Grundstammen. Skæg-Jerrik døde o. 1915 og var da omkring 
ved de halvfems.

Denne Oldefader havde en umaadelig Betydning for Thomas, 
og da han mange Aar efter startede Dansk Skolescene, førte han 
Ideen tilbage til Skæg-Jerriks Storstue. Naar han paa Skolemøder 
og ved lignende Lejligheder gjorde Rede for denne sin Kongs
tanke, fremhævede han, at Maalet var at gøre det let for Ung
dommen at komme til det, som er godt. Der er - normalt - altid 
banet Vej til det, som er daarligt.

En anden Mand, der fik en afgørende Indflydelse paa Hej le, 
var Stedets Lærer, Erik Jensen, som han ansaa for en af de aller- 
betydeligste Dansklærere, han nogen Sinde havde mødt. Jensens 
enestaaende Evne til at levendegøre Digterværkerne og vække 
Børnenes poetiske Sans blev for Hej le ikke blot en Oplevelse, 
men en Indvielse til selv at tjene i Digtningens Tempel.

Efter at Hej le havde modtaget de stærke Indtryk i Hjermitslev 
Skole, blev det bestemt, at han skulde tage Præliminæreksamen.
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Det var Skik der i Egnen, at Børn, om hvem man mente, at de 
havde Evner til at læse, skulde gaa den Vej. Saa kunde man altid 
se, hvad det videre kunde blive til. Hejle blev da - ligeledes efter 
Egnens Skik - sendt ned til Forstander Willumsen paa Bælum 
Højskole, hvor der var et Præliminærhold. Nu var det ikke den
gang Drengens Mening, at han vilde læse til Læge, Præst eller 
lignende, nej, han vilde være Digter.

1907 tog han Præliminæreksamen og var nu et Aars Tid 
hjemme for at prøve at lære Handelen, hvad Faderen antog, han 
havde Anlæg for. Helt sikker var han dog ikke, hvad der gav 
sig Udtryk i, at han en Dag sagde til Sønnen: „Ja, jeg tror nu, du 
enten skal være Købmand eller Skuespiller.“

Imidlertid gik det ikke saa godt med Købmandsskabet - Søn
nen havde Bøger liggende for mange Steder - og 1908 blev han 
Elev i Aalborg Katedralskole, hvor han fik en fremragende 
Dansklærer i den senere Professor, Dr. phil. Hans Brix. Hej le 
boede hos Thomas Schiøler, der 1916 blev Biskop i Aarhus. 1909 
forandredes Hjemmets Forhold pludselig, og Thomas, som hid
til havde været velstillet, var fra nu af en fattig Fyr. 1911 blev 
han Student og drog til København for at paabegynde et syv Aars 
Studium, der skulde gøre ham til cand. mag., men de hundrede 
Kroner, han havde i Lommen, strakte ikke langt, og han maatte 
da se at bjerge sig paa anden Maade.

Ved sin gamle Værtinde, Fru Pastor Schiølers Hjælp kom han 
paa Roskilde Højskole, der var oprettet 1907 af Thomas Breds- 
dorff, og her var han dels Lærer, dels Elev, idet han overværede 
Bredsdorffs Foredrag. Koids Ord om først at oplive og saa at 
oplyse, som Hej le havde lært at kende hos Lærer Jensen, der stod 
Kold nær, fik han her en fornyet Stadfæstelse af. I det hele blev 
det mere og mere klart for ham, at den danske Digtning i Skolen 
blev til Læsebogsstof, og det var værre end ingenting, thi Digte
kunsten var jo Livet selv, Livet opfattet og gengivet af et kunst
nerisk Temperament. Derfor kunde man kun tilegne sig Digt
ningen ad Oplevelsens Vej.
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Da Lærere og Elever paa Roskilde Højskole engang havde 
været inde at se „Jeppe paa Bjerget“ paa Det kongelige Teater, 
sagde Bredsdorff bagefter til Hejle: „Rejs ind og lær de køben
havnske Skolefolk, at de kan bruge dette Teater til noget.“ Dette 
gav en ny Tilskyndelse til Gennemførelsen af den Tanke, der laa 
og gærede i Hej les Sind.

Han tog atter til København for at studere, men samtidig med, 
at han underviste 40 Timer om Ugen, var han Lærer ved et Fri
tidshjem for Børn fra de allerfattigste Hjem, og det fik stor Be
tydning for ham. „Gennem den Oplæserevne, som jeg efter- 
haanden havde erhvervet mig, fik jeg,“ siger Hejle „i det frie 
Samvær med Børnene fornyet Bekræftelse af, hvad jeg allerede 
havde lært af Lærer Jensen, hvilken mægtig Betydning Poesien 
har som opdragende Middel. Jeg lærte, at det kom an paa at give 
Børnene derinde paa Stenbroen Skønhed at fylde deres Fantasi 
med. Det er dog egentlig for galt, at vi i Skolerne ikke kan give 
Børnene saa meget Oplevelsesstof, at de faar andet at arbejde 
med end det, de giver Udtryk for i de noksom kendte Planke
værkstegninger.“

Det økonomiske Tryk drev atter Hej le bort fra Hovedstaden. 
1913-15 var han Lærer hos K. Bjerre paa Kerteminde Højskole. 
Imidlertid havde han begyndt at optræde offentlig som Oplæser, 
og det maa være omtrent paa den Tid, jeg førte Gang traf ham, 
da han paa Frederiksborg Højskole læste „Den politiske Kande
støber“. Jeg følte mig straks revet med. Her stod man over for 
det usædvanlige, det helt ud ægte. Hej le spillede mere, end han 
læste, han karakteriserede sine Personer ved utallige Paafund. 
Og bag dette kunstneriske Temperament følte man den Kærlig
hed til Digterværket, der gennnemglødede hele Fremstillingen.

Lærte man Hej le at kende personlig, blev man hurtigt betaget 
af hans Charme, hans Evne til at fortælle en Historie, hans Vita
litet i det hele. Han var som den lykkelige uden Skjorte.

Thomas P. Hej le kom meget ud som Oplæser, og han blev 
ofte bedt om at komme igen. Han blev ogsaa en hel Del benyttet
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som Foredragsholder, indtil han en Dag lagde hele den Side af 
sit Arbejdet paa Hylden. Allerbedst som han en Aften i en eller 
anden Forening stod og talte om Bismarck, kom han til at se paa 
en Mand, der sad lige foran ham. Det var en gammel Mand, og 
hans Støvler var helt overstænkede, han havde aabenbart gaaet 
langt for at faa dette Foredrag at høre. Hej le blev paa een Gang 
saa flov, at han gik i Staa. Disse Kendsgerninger om Bismarcks 
Liv kunde han jo nok give fra sig, men han var inde i en Facon 
med Udlægninger og alt dette, og ved at se paa denne Mand kom 
han til at tænke som saa: „Det er dog for galt, at du staar her og 
belærer denne gamle, erfarne Mand, mens du langt hellere skulde 
lytte til hans Tale.“

Denne Oplevelse virkede saaledes paa Hej le, at han holdt op 
med sin Foredragsvirksomhed for udelukkende at hellige sig Op
læsningerne. Her vidste han, at hvad enten han gjorde det mere 
eller mindre godt, var det i hvert Fald en Personlighed, der førte 
Ordet, og det blev efterhaanden mere og mere Holberg, der ogsaa 
var den Digter, han særlig havde lært at skatte i sin Barndoms 
Skole hos Lærer Jensen i Hjermitslev.

Opholdet paa Kerteminde var Hej le til megen Glæde person
lig og vakte Kærligheden hos ham til Højskolens Ide. Men det 
var kun ment som et Intermezzo, idet han følte, at han endnu 
havde forfærdelig meget at lære, før han for Alvor kunde tage 
en Lærergerning op. Vejen om ad Universitetet var imidlertid 
baade lang og trang, og derfor tog han paa Seminarium, idet han 
haabede at kunne komme ind ved det københavnske Skolevæsen 
og samtidig fortsætte sine Universitetsstudier i Fritiden. Han tog 
Lærereksamen fra Skaarup 1918, og herefter fulgte en Oplæs
ningsturné paa et Aars Tid. Han vendte nu tilbage til København, 
hvor han blev Dansklærer paa Østersøgades Gymnasium. Vandre- 
aarene var forbi. Manddomsgerningen stod for Døren.

Det var med en vis Lidenskab, Hej le kastede sig ind i Dansk
undervisningen i Gymnasiet. En glødende Kærlighed til dansk
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Sprog og Digtning havde hans Barndomslærer udløst hos ham. 
Trangen til at give den opvoksende Slægt værdifulde Glæder 
havde deres Udspring fra Samlivet med hans Oldefader Skæg- 
Jerrik. Men desuden besad Hej le en Uro i Retning af Foretag
somhed, en praktisk Sans, et glimrende Humør og en Charme, 
som gjorde, at han kunde gaa ind i Folk med Træsko paa. Det 
var disse Egenskaber, der i Forbindelse med en aldrig slumrende 
Energi gjorde, at denne fattige Vendelbo-Seminarist naaede at 
samle store og betydende Kredse inden for den københavnske 
Skoleverden om sine Ideer.

Først var det Gymnasieungdommen, det drejede sig om. Den 
var paa de Tider noget blasert, og den klassiske, danske Digtning 
stod ikke i høj Kurs hos den. Undervisningsformen gavnede hel
ler ikke. Oehlenschlägers Tragedier blev til Lektier i Stedet for 
Liv. Dette var galt, saa Hej le, og nu gjaldt det at sætte noget 
bedre i Stedet. Kold skal engang have sagt, at man maa ikke tage 
en Glæde fra et Barn uden at give det noget bedre i Stedet. Ud 
fra denne Tankegang handlede Skæg-Jerrik, og ud fra den samme 
virkede Hej le til sin Død.

Ved Siden af sin Undervisning studerede Hej le dansk Littera
turhistorie, han læste op omkring paa de københavnske Skoler, 
og han udfoldede al sin charmeblandede Energi i Samtaler med 
de Skolefolk, han kom i Berøring med.

Man begyndte at lægge Mærke til denne ejendommelige Mand 
og hans Holbergoplæsninger. Det gjorde bl. a. Thorkild Roose, 
der fra 1919 til 23 var Direktør for vor fornemste private Scene, 
Dagmarteatret. Thorkild Roose engagerede 1920 Hej le som Skue
spiller ved sit Teater. Samtidig bevarede Hej le dog nogle af sine 
Timer ved Gymnasiet. Det, han opnaaede ved denne sin nye 
Virksomhed, var at lære Teatret og dets Virkemidler at kende 
samt at starte De højere Skolers Kunstaf tener, et Arbejde, der 
netop gik ud paa at levendegøre Digtningen for Tilhørerne.

De højere Skolers Kunstaftener stiftedes i December 1920 af 
Thomas P. Hej le med Tilslutning af Professor, Dr. phil. Vilhelm
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Andersen, Forfatteren Anker Larsen, Undervisningsinspektør ved 
Gymnasieskolerne, Dr. phil. Henrik Bertelsen, Overretssagfører 
Chr. L. Brorson, Rektor Julius Nielsen og Forstander for Statens 
Lærerhøjskole, Dr. phil. Hans Olrik. Disse Mænd dannede den 
Komité, der ledede Virksomheden.

De højere Skolers Kunstaftener, der havde det Formaal at ar
rangere Teaterforestillinger og Oplæsninger i Tilknytning til 
Skolens Undervisning, omfattede Gymnasiernes tre Klasser, Se
minarieelever og studerende ved Københavns højere Undervis
ningsanstalter. At Ideen slog an, ses deraf, at man fik 2000 Med
lemmer, og dette Antal holdt sig i alt væsentligt uforandret i de 
tre Aar, disse Kunstaftener varede. Kontingentet var 1 Kr. pr. 
Aften, 6 Kr. for 6 Kunstaftener.

Repertoiret var den første Vinter to Teaterforestillinger: Bjørn
sons „Marie Stuart“ og Wessels „Kærlighed uden Strømper“, 
der begge opførtes paa Dagmarteatret, samt en Række Oplæsnin
ger af P. Jerndorff, Karl Mantzius, Henrik Malberg, Poul Reu- 
mert, Thomas P. Hej le o. fl.

1921-22 saa Eleverne fire Skuespil: Oehlenschlägers „St. Hans
aftens-Spil“, Holbergs „Det arabiske Pulver“, Moliéres „Den 
indbildt syge“ og Tagores „Posthuset“. Desuden overværede de 
en Række Oplæsninger.

Det tredie Aar var Repertoiret Bjørnsons „En Fallit“ og Hol
bergs „Barselstuen“, samt forskellige Oplæsninger. Den første 
Forestilling var paa Betty Nansen-Teatret, den anden paa Det 
kongelige. Man købte de Forestillinger, man havde Brug for.

Under alt dette havde Hej le svinget mellem de to Magter, der 
tiltrak ham: Skolen og Teatret. Efter at have været Skuespiller 
ved Dagmarteatret et Aar gik han atter tilbage til sit fulde Time
tal ved Østersøgades Gymnasium, men 1922 døde Dagmarteatrets 
Inspektør, Hej le fik Stillingen tilbudt, vaklede lidt, men tog imod 
den, og denne Gang blev Afskeden med Skolen endelig. Den 
nævnte Stilling beklædte han dog kun til 1923.

Efterhaanden dæmrede der nye Planer i Hej les Hjerne: Hvor-
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for ikke omforme de saa heldigt gennemførte højere Skolers 
Kunstaftener, saa de ogsaa kom til at omfatte Kommuneskolens 
Tusinder. Hej le gik op i Tanken, arbejdede med den Nat og Dag, 
bearbejdede Skolefolk og Kunstvenner. Alle maatte forstaa Be
tydningen af dette! Han hjemsøgte baade Per og Povl. Gennem 
sin Kæreste, Gerd Levy, Datter af Forfatteren Louis Levy, fik han 
Adgang til selve Johannes V. Jensen. Det fik han dog ikke meget 
ud af, for Johannes V. erklærede, at han ikke kunde lide Skue
spillere, og saa var der jo egentlig ikke mere at tale om. Hejle 
foretog en Sverigesrejse og opsøgte Selma Lagerløf. Hvad han 
egentlig vilde hende, husker jeg ikke, men bagefter sad han i 
min Stue og beskrev sin Värmlandstur saa levende, at jeg næsten 
følte mig som Deltager. Hej le var som Fortæller en Kunstner. 
Jeg har truffet mange, der kunde fortælle en Historie, men kun 
faa, der paa dette Omraade var Kunstnere, og en af dem var 
Hej le. Han havde det saadan, at selv den ubetydeligste Hændelse 
blev morsom i hans Mund, og saadan, at man kunde høre den 
samme Historie den ene Gang efter den anden uden at blive træt. 
Det var jo ikke blot Beretningens Ordlyd, men Fortællemaaden, 
der rev en med. Det var Kunstens ubetvingelige Magt over 
Sindet.

Hej le besad Evnen til at karakterisere, til at gøre sig til eet 
med den Person, han fremstillede. Som nu det lille Træk om 
Vendelbodrengen, der kom i Skole hos Lærer Jensen. Den lille 
Purk var i Skole for første Gang, og Læreren kaldte ham op til 
sig og spurgte: „Kan du Bogstaverne?“ Hvorefter Drengen saa 
betuttet paa ham og svarede: „A trowwe Satme da, do er taavele. 
A løse da Awiser!“

Hej le troede paa sin Ides Sandhed, og han ejede Evnen til at 
overbevise. Han kunde blive ved og blive ved, han virkede dog 
ikke trættende. Mange Gange har han siddet i min Stue og for
talt om sine Oplevelser og sine Fremtidsplaner, og naar Tiden 
var gaaet, og han skulde af Sted, rejste han sig, saa paa mig med 
sit vindende Smil og sagde: „Næste Gang er det din Tur til at
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snakke om dig selv!“ Men det gjorde ikke noget. Jeg har nok 
kendt dem, der kunde snakke en træt, men Hej le kunde det ikke, 
thi han var baade en Kunstner og en Ven.

Det var disse store og mangfoldige Evner, den Mand besad, 
der ved Foredrag paa Skolemøder og i personligt Samvær skabte 
Grundlaget for Dansk Skolescene. Ved den nordiske Teaterkon
gres i Stockholm i Juni 1953 indledede Formanden for Dansk 
Skuespillerforbund, Direktør Kai Holm, i Stedet for Thomas P. 
Hej le, der var død, en Drøftelse af Emnet „Ungdommen og Tea
tret.“ Han udtalte bl. a.: „Hej les styrke var ... at han var skole
mand, pædagog og psykolog med en stor og varm kærlighed til 
ungdommen. Medens mange andre har udført store gerninger 
med ungdommens praktiske uddannelse til dygtiggørelse, ønske
de Hej le at uddybe de unges menneskelighed. Deres forstaaelse 
af og medfølen for andre menneskers vilkaar og sind, og hertil 
brugte Hej le kunsten, nærmere betegnet litteraturen - gennem 
teatret; teatret som middel - ikke som maal.

Sit motto „At lære er at opleve“ havde han hentet fra en gam
mel dansk højskolemand. Ved møder rundt i landet og i Køben
havn for forældre og skolefolk holdt han foredrag. Med et fore
drag under titlen „Har vi kunst behov?“ vakte han stor forstaaelse 
for sine ideer ved gennem eksempler fra litteraturen, særlig den 
dramatiske, at paapege, hvad denne kunst gennem historien har 
betydet for folkene.“

Jordbunden var ved at være beredt. Imidlertid rejste Hej le til 
Udlandet for at studere Teater. Rejsen blev efter et Par Maane- 
ders Forløb afbrudt i Paris, idet Skuespiller ved det kgl. Teater 
Svend Methling og Landsretssagfører Mühlertz havde skaffet 
Midler til at rejse en Skolescene med sit selvstændige Teater. Nu 
blev Foreningen Dansk Skolescene stiftet. Foreningen De højere 
Skolers Kunstaftener gik ubeskaaret ind i den nye Sammenslut
ning, der desuden omfattede Børn over 11 Aar fra Mellemskoler 
og Kommuneskoler i København. Det var klart, at med det Antal
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Medlemmer, man nu kunde vente, maatte man have sit eget 
Teater. Dertil skulde Penge, mange Penge. En stor Støtte var det, 
at de 10 000 Kr., der var beregnet som Garantikapital for De 
højere Skolers Kunstaftener, var urørte. Foretagendet havde kla
ret sig selv, men der skulde altsaa meget mere til, og her var det, 
Skuespiller Methling og Landsretssagfører Mühlertz havde naaet 
et Resultat.

Efter et energisk Arbejde af Hej le og de to Mænd startedes 
Teatret Dansk Skolescene paa Kasino, hvor den første Forestil
ling fandt Sted den 17. September 1924. Trods vanskelige økono
miske Forhold og beskeden Plads lykkedes det Methling og Hej le 
at føre Foretagendet igennem, den første som kunstnerisk Leder, 
den sidste som økonomisk.

Efter to Aars Forløb forbedredes Skolescenens Forhold stærkt, 
idet den fik til Huse paa Det nye Teater, hvis Direktør, Ivar 
Schmidt, allerede i Kunstaftenernes Tid havde faaet Øje for dette 
nye Foretagendes Værdi. Svend Methling fortsatte med sin Virk
somhed som Skuespiller og Sceneinstruktør, mens Hej le varetog 
Økonomien. Senere blev det ordnet saaledes, at han havde den 
samlede Ledelse som Direktør for Skolescenen. Den nye Virk
somhed havde Lykken med sig, den vandt hurtigt Børnenes Hjer
ter og Lærernes Sympati. Medens Kunstaftenerne havde 2000 
Medlemmer, begyndte Skolescenen med 12 000, et Antal, der i 
Løbet af nogle Aar voksede til 17 000. Dansk Skolescenes Fore
stillinger fandt som oftest Sted om Eftermiddagen, Billetpriserne 
var meget lave, 6 Kr. for 5 Forestillinger i hver Sæson.

De to første Aar spillede man bl. a. Heibergs „Nej", Hostrups 
„ Even tyr paa Fodrejsen", Ibsens „Gildet paa Solhaug", Oehlen
schlägers „Aksel og Valborg", samt „Aladdin" (i to Dele), Hol
bergs „Henrik og Pernille" og „Erasmus Montanus" samt Mo- 
liéres „Fruentimmerskolen".

1926—27 blev der paa Det ny Teater spillet Holbergs „Den 
pantsatte Bondedreng", Moliéres „Den indbildt syge", Hauchs 
„Søstrene paa Kinnekullen", Hertz’ „Svend Dyrings Hus" og
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,,Sparekassen“ samt Ibsens „Per Gynt“. Det lader sig ikke nægte, 
at dette er klassiske Ting, og en ti, tyve Aar før vilde man næppe 
have faaet Gymnasieelever og Skolebørn til at gaa efter den Slags. 
Men nu lyttede de med Opmærksomhed. Betegnende er det, at 
da man lod Børnene stemme om, hvilket Stykke de af Reper
toiret 1926-27 syntes bedst om, blev Resultatet: „Svend Dyrings 
Hus“ Nr. 1, „Søstrene paa Kinnekullen“ Nr. 2, „Sparekassen“ 
Nr. 3 og „Den pantsatte Bondedreng“ Nr. 4. De to første fik et 
mægtigt Flertal, hvad der viste, at Brostenenes Børn havde et 
aabent Sind for Romantik.

Det kan næppe bestrides, at Dansk Skolescenes Virksomhed 
betegner en Grundforbedring af Smagen. Hej le havde Ret, naar 
han hævdede, at dens Virksomhed var i fuld Overensstemmelse 
med Børnenes Natur. Disse Tusinder af københavnske Børn fra 
Smaagader og Baggaarde rives med, en Teaterforestilling bliver 
for dem en Oplevelse, der med Mindets Blomsterduft kan dukke 
op mange Aar efter.

Lad mig gengive et lille Optrin. Efter en af Opførelserne af 
„Aksel og Valborg“, og da Børnene havde forladt Tilskuerplad
serne, sad en lille Pige tilbage og græd. Et Par Kammerater søgte 
at trøste hende. „Ja, men hvad græder du for?“ - „Fordi Aksel 
og Valborg er døde.“ - „Aa Snak - du kan da nok forstaa, at de 
ikke er rigtig døde - de skal jo spille i Aften igen.“ - „Ja, jeg 
kan da nok forstaa, at Svend Methling og Fru Inge Hviid Møller 
er levende, men Aksel og Valborg de er jo alligevel døde.“

Naar Hej le mange Aar efter skrev, at Skolescenens Forestil
linger ikke først og fremmest var tænkt som et Supplement til 
Skolens Undervisning, men „i lige saa høj grad lægger vægt paa 
den poetiske vækkelse, paa at lade ungdommen „opdage“ kunsten 
og derved bidrage til at aabne sindene baade for kunstarten i sig 
selv og de etiske værdier, der knytter sig til al kunst,“ da bekræf
ter denne lille Skolepige Sandheden deri.

Som man vil have set, var det klassiske Skuespil, man lagde 
Vægt paa, men Tid efter anden tog man ogsaa nyere Digteres
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Thomas P. Hejle.

Arbejder op. 1929-30 og 37-38 saaledes R. C. Sherriffs „Rejsen 
endt“, 38-39 og 43-44 Leck Fischers „Syndebukken“, der ogsaa 
andetsteds har revet et ungdommeligt Publikum med sig, 40-41 
og 46-47 samme Forfatters „Jeg vil være en anden“ og endvidere 
47-48 „I Porten“.

Thomas P. Hej le var Organisator om en Hals. Han forstod 
at knytte Lærerne til sig, saa en ved hver Skole stod som Mellem
mand mellem Skolen og Skolescenen. Han evnede at gøre Bør
nene interesserede, idet han lod de egnede fungere som Ordens
marskaller, der betjener Garderoberne og til Gengæld sidder paa 
Teatrets fineste Pladser.

Skolescenens økonomiske Administration varetages af en Sty
relse paa 6 Medlemmer og dens pædagogiske og kunstneriske 
Ledelse af et Repræsentantskab paa 16 Medlemmer, Formand
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var i over 30 Aar Sceneinstruktør Thorkild Roose. Hej le har 
foruden sine andre - i det foregaaende ikke oversete - Egen
skaber ogsaa haft den, at han forstod at finde de rette Mænd 
og knytte dem til sig ikke blot ved forretningsmæssige, men ogsaa 
ved Venskabsbaand. Saaledes ogsaa Thorkild Roose, der har væ
ret Hej le og Dansk Skolescene en baade kyndig og trofast 
Hjælper.

En lille Historie kan ikke skade. Engang holdt Thorkild Roose 
et Jubilæum og blev fejret ved en festlig Sammenkomst af Ven
ner og Kunstfæller. Der blev holdt en Række Taler for Jubilaren, 
og Hej le tog da ogsaa Ordet. Han begyndte saaledes: „Jeg vil 
sammenligne Thorkild Roose med en Tørv han gjorde en 
Pavse, og Tilhørernes Ansigter blev en Smule længere: Hvad i 
al Verden . . . ? Men Hej le fortsatte: „En Tørv har det nemlig 
saadan, at den er vanskelig at faa Ild i, men er det først sket, 
saa bliver den ogsaa ved med at brænde . . .“ Hvorefter Ansig
terne antog deres normale Form.

Vi er hidtil gaaet uden om Økonomien, dog ikke fordi vi har 
glemt den. Forholdet var det, at Hej le var eneansvarlig for Skole
scenens Pengesager, og selv om Tilslutningen var stor, saa var 
Udgifterne dog en Tid større end Indtægterne, og en skøn Dag 
stod Skolescenen, d.v.s. Hej le personlig, med en Gæld paa 70 000 
Kr. Der skulde jo nogen Sindsro til at se paa det Regnskab. Ved 
stor Paapasselighed - Hej le var nemlig ogsaa Økonom - lykkedes 
det dog i Løbet af en Del Aar at faa dette betydelige Beløb betalt, 
men et Reservefond at falde tilbage paa i daarlige Tider var jo 
meget ønskelig, og det havde man ikke.

I 1938, da Skolescenen og dens Forgænger havde eksisteret i 
18 Aar, var Institutionen blevet saa vel anskrevet hos de offent
lige Myndigheder, at man gav den en Biografbevilling. Stadig
væk paa eget Ansvar lykkedes det Hej le at købe Grunde og op
føre en Ejendom ved en af Byens mest trafikerede Færdselsaarer, 
nemlig Amagerbrogade, og her fik Biografen til Huse. Selv om
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Ejendommen kom til at koste godt og vel en Million Kroner, var 
der dog paa den Maade tilvejebragt langt større økonomiske For
dele for Skolescenen, end Tilfældet vilde have været, hvis Bio
grafen havde maattet leje sig ind et Sted. Denne Biograf, Amager 
Bio, som den hed, indspillede i en Aarrække et stort Overskud, 
som ubeskaaret benyttedes til Afdrag paa Ejendommen, der sam
tidig steg i Værdi.

Med en saaledes stabiliseret Økonomi var Tiden inde til at 
omdanne Skolescenen til en selvejende Institution, og Hej le var 
nu befriet for det økonomiske Ansvar. Med de siden den Tid 
stærkt svingende økonomiske Forhold har der som Følge af sti
gende Lønninger og højere Priser paa Materialer været god Brug 
for Reserver, og uden Amager Bio vilde Skolescenen ikke have 
kunnet klare alle disse Vanskeligheder. Opførelsen af Ejendom
men paa Amagerbrogade og Indretningen af Biografen var altsaa 
et lykkeligt Greb, men hvad havde disse Tider ikke kostet Hej le 
af Slid og Slæb og Spænding i Sindet? Jeg kan ikke undlade at 
citere nogle Linjer af et Brev, jeg modtog fra ham. Det er skrevet 
den 15. November 1938, og han begynder med at beklage, at han 
har været saa længe om at takke for en Opmærksomhed . . . „men 
jeg har alligevel et Haab om, at du vil tro mig, fordi ingen, jeg 
kender, ved bedre end du, hvad det vil sige at blive saaledes over
vældet af Arbejde og Pligter, at der slet ikke mere er Tale om, 
at Kræfterne kan slaa til. Saadan havde jeg det dengang . . . 
Sagen er, at jeg i de senere Aar har begaaet den store Fejl at rode 
mig ind i alt for meget, indtil jeg til sidst rent druknede i det - 
eller rettere de Ting, jeg havde paataget mig, i de fleste Tilfælde 
selv startet, kom ind i en saadan rivende Udvikling, at Smaatte- 
rier blev til store Opgaver, og da de i Starten var anlagt halvt 
filantropisk, maatte jeg selv udføre en Mængde urimeligt Arbej
de, som der burde have været Assistenter til - f. Eks. rent Kontor
arbejde. Naa ja, saa gik jeg i Bløde lige til Halsen, og alligevel 
var det nødvendigt for at bevare mit egentlige Arbejde, Dansk 
Skolescene, at paatage mig Opgaver paa andre Felter, navnlig
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Filmen, fordi der var Tendenser i Tiden til at lave „Filmsskole
scener“, som afgjort vilde knuse, hvad jeg havde været med til 
at bygge op; jeg maatte altsaa have Traadene i min Haand for at 
kunne være med at styre Udviklingen saaledes, at hvad jeg ansaa 
for sundt og godt, ikke pludselig skulde ødelægges af tilfældige 
Geschäftsmageres Foretagsomhed. - Resultatet er blevet, at Ju
stitsministeriet for kort Tid siden har tilbudt mig Stillingen som 
Leder af Statens Filmscentral. Samtidig dermed er Skolescenens 
forskellige Afdelinger nu vokset saa store, at Besøget til Forestil
lingerne sidste Sæson ialt androg 212 000, svarende til et stort 
københavnsk Teaters Besøg vel at mærke, naar det gaar ovenud 
godt. - Jeg har altsaa ingen Grund til Klage. Alle Ting er gaaet 
lykkeligt igennem, og jeg sidder egentlig bare midt i det hele og 
regner med - venter paa de Klø, Skæbnen vel maa have i Bag- 
haanden til mig . . . Jeg er nu i den sidste Tid begyndt ligesom at 
faa Næsen oven Vande, og det skyldes især, at de store økonomi
ske Vanskeligheder, som en Tid lang var forbundet med flere af 
mine Opgaver - navnlig Dansk Skolescene - nu praktisk talt er 
overvundet og jeg derved befriet for den Mare, der mer end 
noget andet kan ride Sindet ud i nervøs Hjælpeløshed. - Det er 
derfor, jeg endelig kan concentrere mig til disse Linjer . . .“

Hej le var som antydet meget interesseret i Film, og her gjaldt 
det ogsaa for ham at bringe gode Ting frem. Han gav Stødet til 
Stavnsbaandsfilmen „Kongen bød“, der blev til Dansk Kultur
film, som Hejle var Driftsleder af fra 1932 til 46. Som ovenfor 
nævnt blev han 1938 Leder af Statens Filmscentral, hvad han 
ligeledes var til 1946. I den Forbindelse nævner vi ogsaa Skole
scenens Bio - ikke at forveksle med Amager Bio - der er Skole
scenens Ide overført paa Filmen, idet man giver de unge og Bør
nene Lejlighed til at se Film af særlig kunstnerisk og kulturel 
Værdi passende for deres Erfaringsomraade.

Hej le var Stifter af Landsskolescenen og af Sommerspil i Søn-

80 



derjylland, Medlem af et Par Kommissioner, Formand for det 
dramatiske Biblioteks Bestyrelse og for Danske Filmsmuseum.

Man skulde tro, at dette kunde være Hej le nok, men det var 
det ikke. Hans Natur var nu engang saaledes, at han ikke kunde 
slaa sig til Taals. Der voksede stadig ny Ungdom op, den var 
delvis hjemløs. Hvad med den? Gunnar Gunnarsson nævner i en 
af sine Romaner en Mand, der havde det saadan, at han følte An
svar for alt og alle. Hej le maa have haft det noget lignende.

1947 besluttede Dansk Skolescene paa Hej les Initiativ ved 
Hjælp af Overskudet fra Amager Bio og den i Socialloven hjem
lede Støtte til Oprettelse og Drift af Fritidshjem og Klubber for 
Børn og unge at indrette et Ungdomshus i en stor Ejendom paa 
Nørrevold. Det var ikke Smaapenge, det drejede sig om, det hele 
kom til at koste 1,8 Mill. Kr. Man vilde ikke, siger Hej le, nøjes 
med at beskæftige sig med den Ungdom, der i Forvejen var posi
tivt indstillet. „Man agtede, uden at tage sigte paa egentlig af
sporet ungdom, at henvende sig til den 14-18-aarige ungdom, 
som paa grund af forholdene var henvist til at tilbringe fritiden 
paa gaden med knejperne og de dertil svarende forlystelser som 
de mest nærliggende tillokkelser, og som vel at mærke ingen af 
de allerede eksisterende skoler, aftenskoler, kurser eller ungdoms
foreninger havde kunet fange ind. Skolescenen ville prøve paa at 
skabe denne ungdom et fristed og dernæst gennem alle de kunst
neriske og tekniske kræfter, man paa forhaand gennem en mange- 
aarig teater- og filmsvirksomhed havde forbindelse med, prøve 
paa i de unges vurdering at slaa de forlystelsesformer ud, som 
de hidtil havde været tiltrukket af. Nogen direkte belæring skulle 
ikke tilstræbes, men igennem underholdningen, hvor de unge i 
størst muligt omfang selv skulle være aktive og i det almindelige 
samvær med kammerater haabede man at kunne vække deres 
interesser. Skolescenens hus skulde altsaa være en slags legegaard, 
hvor de skoletrætte unge kunde faa lov at være sig selv, udvikles
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i fred og maaske ogsaa efterhaanden modnes til at erkende, at 
de trængte til at lære adskilligt, hvis de skulde klare sig i kon
kurrencen . . .“

Man fornemmer Skæg-Jerriks Aand bag dette. Alt kommer 
igen, som Strindberg siger et Sted. Det kostede et kæmpemæssigt 
Arbejde, men det lykkedes. Ungdomshuset paa Nørrevold bliver 
godt udnyttet. Her er først paa Dagen Fritidshjem for de 3-6 
aarige Børn, hvis Forældre begge er paa Arbejde, Fritidsklub for 
de 10-14aarige fra Kl. 15 til 17,30, og endelig er der Ungdoms
klubben for de 14-18aarige fra Kl. 18,30 til 22, om Lørdagen 
til Kl. 24.

I Ungdomshuset er der en smukt udstyret Kaffebar for de 
unge, der er inden for Husets Aldersklasse, der er fire Sale, hver 
paa 205 m2 Gulvareal, hvoraf den ene anvendes til Billard o. 1., 
den anden til Bordtennis, den tredie til Dans, og i den fjerde, 
der har 350 Siddepladser, er der et Filmsteater. I Vedtægterne 
hedder det: „Enhver har her lov til frit at være sig selv, blot han 
respekterer alle andres ret til den samme frihed.“ De unge faar 
altsaa selv Ansvar for god Orden, de bliver aktiviseret. De under
holder sig med Billard, Bordtennis, Dam eller Skak, de danser, 
moderne og Folkedans, de ser Film, og de samles i Interesse
kredse, hvor sagkyndige vejleder dem i Musik eller i en almin
delig Drøftelse af nærliggende Problemer.

Ungdomshuset er som en summende Myretue, hvor Sammen
slutningens 1200 Medlemmer underholder sig eller underholdes. 
Men der er ikke noget med Pegefingeren, og det gaar endda. 
Tonen er aaben og fri, ikke Antydning af Lummerhed. Selvfølge
lig er der skrappe Drenge imellem, men de faar ikke Lejlighed 
til at udfolde sig, Kammeraterne vil ikke have det. Var der en 
sjælden Gang noget i Vejen, forstod Hej le saa udmærket at lirke 
det i Lave. Engang var der en rigtig skrap Dreng, som generede 
Pigerne paa Hjemvejen om Aftenen. De klagede til Hej le, som 
derefter bad samme Dreng om at beskytte Pigerne om Aftenen,
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de var bange for, at nogen skulde forulempe dem paa Hjemvejen. 
Følgen var, at Drengen blev en meget nidkær Beskytter.

Hvordan ser man saa fra en helt anden Side paa denne Virk
somhed? Om dette har Biskop Erik Jensen udtalt sig. Vi anfører 
et Par Linjer: „Her har altsaa været et menneske, som har haft 
mod til at samle ungdom, ganske som den nu engang er, og mødte 
den der, hvor den har sin interesse, uden straks ved døren at staa 
parat med den paavirkning, man har tænkt sig at sætte ind med 
over for ungdommen.“ Erik Jensen forkaster ingenlunde det 
Foreningsarbejde, der drives paa politisk, folkeoplysende eller 
kristeligt Grundlag. „Men naar Thomas P. Hejles arbejdsform, 
saaledes som man finder den i Ungdomshuset paa Nørrevold, 
alligevel bringer os til eftertanke, skyldes det den ganske enkle 
kendsgerning, at der findes en utrolig stor skare ungdom, som 
bare ingen af os kom i forbindelse med ud fra vore mange for
skellige slags foreninger . . . Jeg ville blot, at alle vi, som gan
ske naturligt glæder os over de mange ting, vi nåede, maaske 
ogsaa engang imellem skulle tage os tid til at tænke paa de 
mange, som slet ingen af os naar.“

Hej le sled sig op i dette Arbejde. Til Tider maatte han lægge 
sig syg om Søndagen blot for at faa en Smule Hvile og Ro. Saa 
var han jo ikke at træffe.

En Nat blev han alvorlig syg, kom paa Hospitalet og blev ope
reret. Men denne Operation kunde han ikke staa igennem, han 
døde den 23. Oktober 1952. Hej le havde stadig følt sig knyttet 
til sin Hjemegn. Da hans Mor døde, beholdt han hendes Hus, og 
han tilbragte hver Sommer en Tid i Vester Hjermitslev. Nu da 
Rejsen var endt, fandt han Hvile paa Sognets Kirkegaard.

Mange af dem, der var Hej les Venner, vil, naar de tænker paa 
ham, mindes en Fortælling af Henrik Pontoppidan, „Den konge
lige Gæst“. Thomas P. Hej le var en saadan kongelig Gæst i de
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Hjem, hvor han kom, han var det i Forsamlingshusene, paa Høj
skolerne og i Radioen, hvor han med sin store Indlevelsesevne 
tolkede Værker af Holberg, Blicher, Aakjær, Jakob Knudsen 
og flere. Over for Tusinder og atter Tusinder af Børn og unge 
har den samme kongelige Gæst - dem bevidst eller ubevidst - 
gjort sin rige Gerning.

Digter blev Hej le ikke, men hans Liv blev et Digterværk, et 
af de store.

Til ovenstaaende, der er skrevet 1954, skal føjes to Ting. Sam
tidig med, at Ungdomshuset paa Nørrevold blev gjort til en selv
ejende Institution, fik det Navnet „Thomas P. Hej les Ungdoms
hus“. Der opstod snart en Trang til at rejse en Mindesten for den 
afdøde. Tanken blev virkeliggjort, og den 24. April 1957 blev 
der ved Vester Hjermitslev Skole afsløret en to Meter høj Gra- 
nisten. Afsløringstalen blev holdt af Undervisningsminister Ju
lius Bornholt, der sluttede med følgende Ord: „I Danmarks 
Navn: Ære og Fred over Thomas P. Hej les Minde.“

Paa Stenen ser man en Portrætmedaillon i Bronze, udført af 
Billedhugger Luckow Nielsen, samt følgende Indskrift:

THOMAS P. HEJLE
GRUNDLÆGGEREN 

AF DANSK SKOLESCENE 
OG THOMAS P. HEJLES 

UNGDOMSHUS
VESTRE HJERMITSLEV 1891 

KØBENHAVN 1952 
„AT LÆRE ER AT OPLEVE“ 

REJST AF SKOLEFOLK 
OG VENNER
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Tidligere udkom:

KULTURBILLEDER
FRA HILLERØD OG OMEGN

1801-48

152 Sider, illustreret. Pris 12 Kr.

Af Pressens Udtalelser:

Der er Orden i Tingene hos Uhrskov. For Læserne tegner sig Billedet af den 
danske Provinsby paa den Tid.

Berlingske Aftenavis.

Mange smaa strengt lokale træk samler sig lidt efter lidt til et sikkert ret 
almengyldigt billede af livet i en lille fortrykt dansk købstad i første halvdel 
af 1800-tallet. Morsomt at se de større landspolitiske hændelser afspejle sig i 
den lokale andedam.

Arthur Fang i Politiken.

Han har alle Dage været en flittig Forsker, Overbibliotekar Anders Uhrskov 
i Hillerød. Tillige er han en interessant Skildrer, der forstaar at fortælle, saa 
selv tilsyneladende ubetydelige Hændelser og Personer vokser og faar Betydning.

Dagens Nyheder.

Det er en fortræffelig Bog - historisk, uden at det virker tyngende paa den 
maaske ikke særlig historisk interesserede Læser, interessant og lærerig og der
til underholdende Læsning, som rummer mange fornøjelige og karakteristiske 
Smaatræk fra en Tid, der jo trods alt ikke ligger saa forfærdelig langt borte 
fra vor egen.

Frederiksborg Amts Avis.

Faas i alle Boglader.



NYE KULTURBILLEDER
FRA HILLERØD OG OMEGN 

1849-1914

157 Sider, illustreret. Pris 14 Kr.

Af Pressens Udtalelser:

Anders Uhrskov er en dygtig og morsom fortæller, og som folkemindeforsker 
hører han til vore ypperste. Man læser ham altid baade med glæde og udbytte. 
Og hans nye bog er maaske noget af det mest fængslende, han har skrevet.

N. P. J. i radikale Blade.

Overbibliotekaren har blik for de smaa ting, og han forstaar at fortælle om 
dem, saa de vokser til en helhed, der giver et udmærket billede af en provinsby 
gennem godt et halvt aarhundrede.

Verner Hansen i Dagens Nyheder.

Paa en egen stilfærdig maade forstaar Anders Uhrskov at skildre sit emne, 
saaledes at det uvilkaarligt interesserer ogsaa den ikke lokalkendte læser.

Arthur Fang i Politiken.

I „Nye Kulturbilleder“ findes en række værdifulde personskildringer, således 
af C. Hostrup, komponisten Joseph Glæser, H. F. Ewald, Laura Kieler, C. 
Berg, Morten Pontoppidan, rektorerne C. Berg og Karl Hude, Holger Begtrup, 
Thomas Bredsdorff, Henrik Pontoppidan og Jakob Knudsen. Omtalen af disse 
mænd giver værket en interesse og værdi, der rækker langt ud over det lokale.

August F. Schmidt i Folkeskolen.

Faas i alle Boglader.



LANDSMÆND

I denne Bog bringer Anders Uhrskov tre Livsbille

der. Først gengiver han Fru Marguerite Løftings 

interessante Erindringer fra et københavnsk Em

bedsmandshjem. Dernæst skildrer han Kurlæge 

P. C. Bjerregaards Liv, som det formede sig fra 

Fødegaarden ved Vejle til Lægegerningen i Silke

borg, og endelig fortæller han om Teaterdirektør 

Thomas P. Hejle, Vendelboen, der drog til Køben

havn og stiftede Dansk Skolescene og andet mere 

til den opvoksende Slægts Gavn og Glæde. Alt i 

alt tre Skildringer, der tilsammen giver et værdi

fuldt Billede af dansk Kultur.




