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DET FORENEDE VELGØRENHEDS
SELSKABS DRENGESKOLE
I Maj 1832 traadte nogle unge Men
nesker sammen for at danne en For
ening med det Formaal ■» at lette Træn
gende, særlig saadanne, der havde
kjendt bedre Dage, Armodens tunge
Byrde i. Uden Reklame, men ved Hen
vendelse fra Ven til Ven, steg Forenin
gens Medlemsantal hurtigt og var i Au
gust 1832,150. Foreningen fik Navn af
DETFORENEDE VELGØRENHEDS
SELSKAB og 1839talte den 192b Med
lemmer. Et af Selskabets Formaal var
at skaffe de understøttedes Børn fri Un
dervisning, og dette lykkedes ved, at
nogle yngre studerende blandt ‘Med
lemmerne tilbød cd nfieddele den om
talte Undervisning uden Betaling. Sko
len stiftedes den 28. Januar 183b og
aabnedes den 3. Februar samme Aar i
et Locale paa Hjørnet af GI. Mønt og
Regnegade. Den talte 12 Elever, der i
1 Klasse undervistes af 8 Lærere. Fa
gene vare Religion, Dansk, Tysk, Hi
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storie, Geografi, Skrivning, Regning
og Tegning. Skolen trives, den begyn
der med l Klasse, faar senere 2, saa 4
og har nu 6; den begynder med 12 og
har nu 90 Elever; den begynder med
at undervise i ovennævnte Fag og sen
der nu hvert Aar sine Elever op til
Universitetet for at tage Preliminairexamen. Den begyndersom Lejer,snart
paa Østergade, snart i Dronningens
Tvergade, saa paa Nørregade og paa
Vestergade, nu har den sit eget Hus i
Aabenraa. FREDERIK BARFOD var
dens egentlige Stifter, HANS EGEDE
SØEBORG frelste den under Kolera
epidemien i 1853 fra Undergang, det
var VILLIAM JACOBSEN, der som
Forstander fra 1861 til 1885 knyttede
de gamle Elever til Skolen, og hvem
det for en stor Del skyldes, at den nu
har sit eget Hjem, og det er MARIUS
LUND, der som Inspecteur snart i en
Menneskealder har viet den sin store
Energi og vidunderlige Arbejdskraft.
Frivillighed og Frihed er det, der hol
der Skolen oppe. Lærerne undervise
stadig uden Betaling, og de har stadig
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frie Hænder, derpaatrykkes dem ingen
Methode i deres Undervisning. Mange
ere de unge og gamle Mennesker, der
har undervist en kort Tid i Skolen,
ikke faa har dog knyttet sig til Skolen
i en længere Aarrække,Ja Skolens Ne
stor LUDVIG TRIER kan iaar fejre
sit 50aarige Jubilæum ved Skolen.
Som ung Student kom han til Skolen,
og han har ikke svigtet den. Hans
ideale Syn paa Livet, hans Begejstring
for Frihed og Frivillighed og hans,
Frihedsmandens, konservative Natur
har knyttet ham til Skolen med uløse
lige Baand. Aar efter Aar har han pas
set sine Timer med en Iver og Regel
mæssighed som ingen anden, kun
haard Sygdom har tvunget ham til
atforsømme Skolen. Frugterne afhans
Undervisning kan Iceses i efterfølgende
Blade, hvortil disse Linier bedes be
tragtet som en beskeden Indledning.
Kjære Trier, modtag til Slutning en
hjærtelig Tak for Dit aldrig svigtende
Venskab i de mange Aar, vi har ar
bejdet i Gaard sammen.
EN GAMMEL COLLEGA

«
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I. Ludvig Tried

c.

1860.

FRA GAMLE ELEVER
TIL

LUDVIG TRIER
MARTS VI. MDCCCC1X

HALVTREDSAARSDAGEN
FOR HANS LÆRERVIRKSOMHED I
VELGØRENHEDSSKOLEN

SKOLEMINDER
Broder og jeg blev i Efteraaret 1864 tagne ud af den lille
Drengeskole ude i Hoppens Længe (nu
Hindegade), som vi havde gaaet i, siden
vi kom ud af Pogeskolen hos den gamle,
rare Jfr. Bern i Gothersgade. Jeg havde
aldrig rigtig kunnet forlige mig med den
ne Skole i Hoppens Længe og egentlig følt
det som en Forurettelse, da Fader i sin
Tid paa Grund af et rent tilfældigt Be
kendtskab med dens Bestyrer satte mig
i den. Mine Forudfølelser viste sig at
slaa til: Undervisningen var tarvelig og
Disciplinen saa slet, at det stundom end
og kunde forarge os Drenge. Hvad der
bragte Bægeret til at flyde over var vist
nok det, at en af de store Drenge en Dag
kaldte en yngre Lærer foren Flab, uden
at der skete ham andet, end at Bestyre
ren blot formanede ham til, at saadan
noget maatte han ikke gøre en anden
Gang. Husker jeg ikke fejl, fandt Fader
in yngre

M
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dette for stift, og saa blev vi, som sagt,
satte i en anden Skole, hvor vi egentlig
befandt os rigtig godt, og som vi var gla
de ved at gaa i. Alligevel blev vi der kun
faa Maaneder, og Grunden dertil varden,
at en Lærer ved førstnævnte Skole, en
ganske ung juridisk Student - han er nu
Borgmester paa en afØerne -, havde faaet
Intéressé for min Broder og mig og for
modentlig fundet, at vi var for gode til
at blive gaaende i merbemeldte, mer end
tarvelige Institut. Han havde derfor op
fordret os til at søge at komme ind i en
lille Skole paa Østergade, ved hvilken
han selv var Lærer, og hvor 40 Drenge,
Børn af ubemidlede Borgere, undervistes
gratis af en omtrent halv saa stor Lærer
besætning, mest unge Studenter, der of
rede sig for denne Gerning af Interesse
forSagen,fornoglesVedkommendemaaske ogsaa for at faa nogen Øvelse i at un
dervise, en Virksomhed, Chr. Richardt
mindede om i en Sang ved Skolens 50Åars Jubilæum, i hvilken det med Hen
blik paa Studentersamfundets da nylig
paabegyndte Aftenundervisning hedder:
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Hvem vil ikke gerne prise,
Prise højt og tidt,
At Studenter undervise
Stadens Ungdom frit; —
Dog den Ting er langt tilbage
Alt i Lampetrannens Dage
Sat i Scene, helt beskeden,
I Velgørenheden.
Den omtalte Student anbefalede Ansøg
ningen og kom selv ned paa Skolen den
Aften i Februar 1865, da vi var til Prø
ve. Hvor staar dog den Aften endnu le
vende for mig trods de mange Aar, det
er siden! Der saa jeg første Gang Lud
vig Trier, som prøvede os i Dansk. Mig
lod han oplæse og genfortælle »Gamle
Moer Margrethe ved Himmeriges Port«
af H. C. Andersens Eventyr »Noget«, og
jeg mindes, at Censor, nuværende cand.
polit. Chr. Heering, forundrede sig over,
hvor godt dog Børn kunde huske, hvad
de havde læst. Efter at Skærsilden var
gennemgaaet, satte jeg mig hen paa en
Bænk, hvor jeg kom i Snak med en af
mine vordende Kammerater, der fortal
te, at Trier var den strengeste af alle
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Lærerne. Saa kom Skolens Afslutnings
fest for det Aar, som vi overværede, og
hvor jeg tror, Trier talte et Par Ord med
os, og nogle Dage senere begyndte Un
dervisningen i den mærkelige lille Skole
nede paa Østergade Nr. 38.
Lokalerne laa i en Mellembygning paa
første Sal. De vendte ud mod en forholds
vis ret rummelig Gaard, og saa vidt var
man dog kommet, at vi her havde regel
mæssigt Frikvarter, hvad ikke kendtes
i den første Skole, jeg gik i. Dog var det
vist kun om Formiddagen, vi havde Fri
kvarter. Skoletiden var nemlig delt, saa
vidt jeg husker fra 8-12 og 4-6. Følgen
af denne delte Skoletid var, at vi maatte
have Lys en stor Del af Aaret, især da
Lokalerne i Forvejen var temmelig mør
ke. Lysene var Tællelys, der stod i lave
Blikstager. Lokalerne bestod af 3 Væ
relser og et Køkken, for hvilket der ikke
fandtes Anvendelse. Af Værelserne var
det ene Beboelses- og Soverum for In
spektøren, de to andre brugtes til Klasse
værelser. Det mindste, nærmest ved Køk
kenet, hvor anden (yngste) Klasse havde
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til Huse, var smalt og havde ganske godt
Lys, da Vinduerne sad paa Længdesiden.
Men det større, ved Siden af Inspektø
rens Værelse, ja, jeg gad vide, hvad Do
centen i Skolehygiejne vilde sige om det,
hvis han nu fik det at se. I Virkelighe
den var det ganske umuligt til det Brug,
der blev gjort af det. Det havde dog een
god Side, at det var ret rummeligt. Af
Vinduer var der kun eet, temmelig bredt,
der gav godt Lys til Rummet foran det,
som i Virkeligheden var et mindre, smalt
Værelse for sig, medens hele den større
bredere Del bag ved laa hen i et evigt
Tusmørke. Skolen havde to Klasser, hver
delte i to Hold, der dog undervistes sam
men, hvad der jo ikke var nogen heldig
Indretning. (Da jeg 12 Aar senere 1877
blev Lærer ved Borgerdydskolen i Kø
benhavn, der den Gang styredes af to Pæ
dagoger som J. Pio og S. G. Møller, un
dervistes endnu dér 1. og 2. Fællesklasse,
begge to temmelig store Klasser, i sam
me Stue.)
I det smalle Rum ved Vinduet var før
ste Klasses første (ældste) Hold anbragt,
2
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i det større, mørkere bagved sad andet
Hold. Læreren havde sin Plads foran et
langt Bord i Rummet ved Vinduet, saaledes at han havde Lyset i Ansigtet og
vendte Ryggen til andet Hold, en ligele
des i mange Henseender uheldigOrdning.
Men trods alle Mangler ved Lokalerne og
Installationen foregik Undervisningen
dog i de fleste Timer med Liv og Lyst.
Skolen var en lille Verden i det smaa,
en Verden i en Nøddeskal, hvor Strøm
ningerne i den store Verden udenfor paa
en ganske mærkelig Maade brødes. Da
Lærerne underviste gratis og i Virke
ligheden ingen havde over sig uden den
af dem selv valgte Forstander og Lærer
forsamlingen, var der indrømmet den
enkelte Lærers Individualitet et meget
stort Spillerum i Undervisningen; navn
lig gjaldt dette de Lærere, der havde knyt
tet sig saa stærkt til Skolen, at de maatte betragtes som faste, og mest af alle
maaske Ludvig Trier, der havde taget
Løvens Part af øverste Klasses Under
visning. Han læste her ugentlig 8 Timer,
4 Timer Dansk og 4 Timer Engelsk. Dis-
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se Timers Plads paa Skemaet var urok
kelig. Aar efter Aar læste han de samme
4 Ugedage fra 8-10. I sin Undervisning
fandt han sig heller ikke i nogen Ind
blanding. Den Gang spillede Retskrivningsspørgsmaalet en langt større Rolle
end i vore Dage. Nogen paabudt Ret
skrivning fandtes ikke. De mere frem
skredne holdt paa den Rask-N. M. Petersenske- med flere eller færre Afvigel
ser efter eget Skøn. De mere konserva
tive gik vel mest efter Molbech, men
fulgte ofte i adskillige Punkter deres eget
Hoved. Om hvad man helst skulde holde
sig til, var der stadig Strid. Saa vidt jeg
har forstaaet, havde der tidligere fun
det Forhandlinger Sted om, hvilken Ret
skrivning der skulde følges i Skolen, men
det var vistnok ikke lykkedes at naa til
fuld Enighed. I alt Fald skulde jeg tage
meget fejl, om det ikke var saa, at der
ikkevar fuld Overensstemmelse mellem
Retskrivningen i anden Klasse, hvor In
spektøren underviste, og øverste, hvor
Trier var Manden. løvrigt terpedes der
hverken med Retskrivningsregler eller
2«
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med Grammatik; vi lærte det fornødne,
saa vidt jeg husker uden Brug af nogen
trykt Sproglære. Overhovedet var alt,
hvad der hed Terperi, banlyst fra Triers
Undervisning. Kun i een Henseende var
han efter mit Skøn lidt gammeldags. Han
lod os lære ikke faa, stundom ret lange
Digte udenad: Muligvis er dog dette for
mig, der altid har haft svært ved at lære
udenad, blevet til mere, end det virkelig
var, men jeg maa ogsaa strax tilføje, at
der ikke var Tale om nogen blot gam
meldags Remsen op. Vi skulde vide, hvad
det var, vi havde læst, og maatte gengive
Indholdet af det, somme Tider mundt
lig og somme Tider i en Stil. Og ikke
nok med det. Han viste os, hvorledes
Verset var bygget, og søgte at aabne vort
Øre for dets Klang og Vellyd, gjorde os
for Ex. opmærksomme paa, hvorledes
Oehlenschläger i Verset: >Som en Hest
farer hen over stenhaarde Bro« havde
søgt ogsaa for Øret at fremkalde Fore
stillingen om Hestens Galop over Sten
broen, og illustrerede det yderligere ved
at citere det berømte Sted af Voszes Ho-
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meroversættelse, hvor Vosz paa samme
Maade i Fortællingen om Sisyfos lyd
malende gengiver Stenens Rullen tilbage
ned ad Bjerget. Rene Festdage var det
for os, naar vi selv fik Lov til med Rol
lerne fordelte at læse et eller andet Styk
ke af vor klassiske Litteratur. Og det
var slet ikke saa lidt, vi paa den Maade
kom igennem. Med Vished husker jeg,
at vi læste »Erasmus Montanus«, »Jeppe
paa Bjerget«, »Fiskerne«, »Hakon Jarl«
og »Axel og Valborg«. Men meget mere
læste Trier højt for os, og jeg har tidt
senere maattet beundre hans Evne til at
vælge netop saadanne Ting, som efter
Indhold ogForm egnede sig for vor Alder.
Mangt og meget af det, jeg i min Barn
dom hørte oplæst af Trier, har jeg se
nere benyttet i min Undervisning og, som
jeg haaber og tror, glædet mine Elever
med. Men jeg har næppe naaet ham i
hans Betagethed. Han var selv grebet af,
hvad han læste, og derved rev han os
med sig. - Til hans Danskundervisning
hørte ogsaa nordisk Mytologi i ikke helt
ringe Omfang og Hovedtræk af den græ-
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ske. Af Homer læste han for os i hvert
Fald Afsnittet af Odysseen om Polÿfem,
endvidere fik vi oplæst Apulejus »Amor
og Psyche« i Nutzhorns da lige udkomne,
fortræffelige Oversættelse, der nu næsten
er glemt, og som fortjente at udgives igen.
Endelig mindes jeg ogsaa hans Oplæs
ning af Plougs Digt »Orfevs og Eurydi
ke«. Men foruden alt dette fik han end
nu Tid til i Dansktimerne at læse Svensk
med os. Til Brug ved Danskundervisnin
gen havde Skolen anskaffet en hel Del
Exemplarer af de ret kostbare Flors »Læ
sebog« og M. Hammerichs »Svenske Læsestykker«, og disse sidste benyttedes som
Grundlag for Undervisningen i Svensk,
men ved Siden læste vi ogsaa »Fänrik
Ståls sägner«. I det hele var det, for at
bruge et af ham selv om Oldtidens klas
siske Litteratur benyttet Udtryk, »Kær
nefoder«, hvad han bød os, og under alle
Omstændigheder var det det bedste, han
vidste og kendte. Men hans Virksomhed
som Dansklærer vai* ikke endt hermed.
Vi skulde ogsaalæreatbenyttedet mundt
lige Ord og selv at lægge et lidt større
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Stof tilrette, og dette skulde naas gen
nem de Foredrag, vi maatte holde. Æmnerne var mest hentede fra den danske
Litteraturs Historie eller Danmarks Hi
storie, og i Reglen anviste Trier os selv
de Hjælpemidler, vi skulde benytte. Een
kunde tale om Thorvaldsen, en anden
om Johs. Ewald eller Tyge Brahe. Selv
har jeg holdt Foredrag om Blicher og
Oehlenschläger og dertil benyttet de paa
gældendes egne Skildringer af deres Liv.
I Parentes bemærket har jeg endnu i
frisk Minde, hvor haardt det faldt mig at
komme gennem Oehlenschlägers »Erin
dringer«. Efter Foredraget havde saaTilhørerne Lov til at komme med deres
Indvendinger og Forespørgsler. Om den
ne, vistnok af M. Hammerich paavirkede,
men alligevel i Datiden ret enestaaende
Danskundervisning vil mange maaske
mene, at det i Grunden var lovlig me
get at byde Purke paa 12-14 Aar, der
næsten alle kom fra Hjem, som ikke gav
dem ret mange Forudsætninger for at
tilegne sig alt, hvad der her blev tilbudt
dem. Men er Pædagogiken en Videnskab,
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saa er Undervisningen en Kunst, hvor
til syvende og sidst alt kommer an paa
den Personlighed, der øver den, og paa
den Maade, hvorpaa den øves. Og Trier
forstod Kunsten. Han gik op i det at væ
re Lærer, levede og aandede for sine
Drenge, og han havde desuden en bety
delig Evne til at lægge alt tilrette for os.
Ikke saaledes at forstaa, at han omhyg
geligt gennemgik Lektierne foros. Tvært
imod. Det varet Princip hos ham, at Ele
verne selv skulde arbejde, et Princip, han
efter min Mening tidt gennemførte med
lovlig stor Strenghed, men, selv om han
forlangte meget af os, saa sørgede han
dog for, at Opgaverne ikke oversteg vore
Kræfter. Selvfølgelig skal det ikke nægtes,
at adskilligt kan være gaaet over Hove
derne paa en Del af Eleverne, men i alt
Fald de fremmeligere blandt os kunde
baade nyde og fordøje det allermeste. Om
Trier som Lærer i Engelsk skal jeg ikke
nærmere udtale mig, men indskrænke
mig til at sige, at det ogsaa heri var en
ypperlig Undervisning, vi fik. Kun et maa
jeg nævne, og det var den Vægt, der blev
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lagt paa, at Oversættelserne var sprog
rette. Kunde en af os finde en særlig god
Gengivelse af et Sted, blev det strax no
teret, og vi følte os ikke lidt stolte ved det,
naar et eller andet heldigt Udtryk blev
accepteret.
Men Triers Betydning for os laa langtfra
alene i Undervisningen. En af de første
Søn- eller Helligdage i Maj Maaned, naar
Skoven var sprunget ud, gjorde han en
Tur med Klassen til Charlottenlund.
Hvor levende mindes jeg ikke endnu den
første Gang, jeg var med, i Foraaret 1865.
Det var den Gang langtfra saa alminde
ligt som nu at tage ud i det grønne, og
jeg havde for mit Vedkommende aldrig
før været paa Skoleskovtur. Hvor gik vi
ikke forud for Turen og funderede over,
hvordan Vejret vel vilde blive, delte mel
lem Haab og Frygt for den mulige Regn.
Og da Dagen kom, var vi oppe, længe før
vi behøvede, for sluttelig ved Syvtiden at
samles ved Østerport,medhavende Smør
rebrød, Limonade paa en Lærke ogi Reg
len 1 Mark i rede Penge til Kaffe o. s. v.
Og saa travede vi af Sted ud ad Strand-
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vejen. Der var altid nogle med, som ikke
kendte Vejen, og kom vi saa i Nærheden
af Constantia og en spurgte, hvor langt
vi endnu havde tilbage, plejede Trier at
sige, at nu havde vi snart gaaet Halvde
len af Vejen. Ved »Over Stalden«, der
dengang saa helt anderledes ud end nu,
spiste vi Frokost, og saa gik Dagen med
Leg, hvori Trier deltog som den yngste
af os, indtil vi henad Aften, trætte og mø
dige, men med Følelsen af, at vi havde
tilbragt en vidunderlig dejlig Dag, vend
te tilbage til Hovedstaden. Og saa Juletræ
et paa Skolen ! Mange af os fik ingen rigtig
Julefest i Hjemmet. Men i »Velgørenhe
den« dér straalede Træet i sin fulde Glans,
der var Væggene dekorerede, der blev vi
trakterede med Chokolade og Godter, der
blev leget og sunget, og der blev spillet
Komedie, og Trier var Instruktøren. Der
opførte vi f. Ex. Poul Møllers »Hans og
Trine« eller Scener af »Erasmus Mon
tanus« ; stundom kunde det ogsaa hæn
de, at nogle af Lærerne gav et eller an
det til bedste, f. Ex. Scener af »Genbo
erne«. Men for enkelte af os var Trier
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endnu langt mere, end jeg her har nævnt.
Han bad os hjem til sig, og iTimevis kun
de han tale med os om, hvad der inter
esserede os eller laa os paa Sinde. Om
Søndagene eller Ferierne tog han os med
paa Museerne,især Thorvaldsens,og naar
jeg den Dag i Dag bedre end de fleste
kender Thorvaldsens Arbejder, saa skyl
der jeg TrierTak derfor. Undertidenkom
en eller anden af os med ham i det kgl.
Theater, altid paa første Række i Galle
riet, hvortil han paa en eller anden hem
melighedsfuld Maade forstod at sikre sig
Plads, og traf man ham tilfældig en Lør
dag Aften om Sommeren paa Østergade,
kunde det hænde, at man blev inviteret
med i Tivoli, hvor han var en stadig Gæst
ved Symfonikoncerterne. Ja, der var me
get meget mere at fortælle, skulde jeg
dvæle ved alle de lyse og gode Erindrin
ger, der for mig knytter sig til min gam
le Lærers Navn.
Men alt skal have en Ende, og jeg vil
derfor slutte med at sige, at jeg ikke véd
nogen, hvem jeg skylder saa mange rige
og smukke Barndomsminder som ham.
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Andre kan skylde ham endnu mere. Der
er dem, hvem hans U ndervisning har ført
ind paa det Studium, der blev deres Livs
gerning. Selv anser jeg det for rimeligt,
at han indirekte ikke har været uden Del
i, at jeg en lang Aarrække igennem var
Lærer og kun Lærer, indtil rent tilfæl
dige Omstændigheder førte mig ind i en
anden Virksomhed.
Gerh. Hornemann.
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Bussemand, som med Skind
huen smøget ned over Ørerne og med
Knortekæppen i Haanden stampede op
ad Skoletrappen, medens vi smaa frygt
somt hilsende trykkede os op mod Væg
gen.
Saa en kær Lærer, der som ingen an
den kunde fange Interessen for sine Fag,
vække Opmærksomheden for Modersmaalets Skatte, saa at vi ikke alene fik
Lysten til at læse, men ogsaa Evnen til
at trænge ind i og nyde det læste.
Saa en Mand, der om end Meningsfælle
paa mange Punkter, paa andre Omraader æggede til Modstand, uden dog at bli
ve fornærmet over en til Tider vel ung
dommeligt budt Lansespids.
Nu en gammel trofast Ven, der viser sig
at have et Sind saa blødt og kærligt som
kun faa, en Omtanke, en Hjælpsomhed
og en Medfølelse som endnu færre.
Og foralt dette har jeg til Gengæld kun
kunnet faa ydet det lille - og billige - Ord
Tak.
Lars Mandrup Poulsen.
ørst en

F
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er med en ganske ejendomme
lig dyb Følelse, at jeg nu tænker et
halvt Aarhundrede tilbage i Tiden, da De,
kære Trier ! endnu var en ung Mand paa
knap 22 Aar, og jeg en Dreng, der ganske
nylig havde fyldt de 14, ikke 4 Aar æl
dre, end min ældste Dattersøn nu er; en
Følelse, dyb og stærk, som en Slags reli
giøs Grebethed.
De maa nu ikke tro, at jeg belaver mig
paa at holde en Præken. Den Genre har
altid ligget Dem fjærnt, saa Qærnt, at jeg
ikke engang har oplevet at høre en ene
ste Moralpræken af Deres Mund, kun én
Gang maaske et bile Tilløb til én. Det
var, da jeg en Dag i de allerførste Aar
overfor Deres Viden om det rette vilde
paaberaabe mig Madvigs Vidnesbyrd for
en indbildt Viden om, at frugi betød tar
velig. I Stedet for at holde en Moralpræ
ken paa Stedet, tog De det psykologisk
rigtige Parti i de nærmest følgende Dage
stadig at se og høre Luft overfor mig, og
da jeg saa var mør, førte et Par alvor
lige og hjærtelige Ord til Forbedring af
mig og til Styrkelse af Elevens Hengiet

D
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venhed for Dem og Tillid til Dem. Hel
ler ikke tænker jeg mig noget i Ret
ning af en Gud; dertil er De for helt og
fuldt et Menneske, med Egenskaber, som
mange har lært at skatte, fordi de har
været til Gavn og Glæde for mange, og
selvfølgelig med Mangler, som jeg dog
ikke kan tale med om.
Men jeg tænker med dyb Taknemlighed
paa en god Skæbne, et lykkeligt Træf,
eller hvad det nu var, der fra først af
førte vore Veje sammen, og ikke mindre
paa den Trofasthed, jeg kan takke for,
at selv om disse Veje senere paa Grund
af Forholdene har maattet skilles paa
længere Strækninger, saa mødes de dog
jævnlig igen, uden at der spores nogen
. . . ja, jeg kan ikke finde noget dansk
Ord, jeg maa sige: Entfremdung. Og da
jeg, efterat de 5 Aars næsten daglige Sam
vær var forbi, for en Stund gik min egen
Vej, optaget af det nye Liv som Student
og kun med faa Tanker paa Fortiden,
da var det Dem, der »atter det skilte bøje
de sammen«, prosaisk sagt: atter trak
mig tilbage til Deres Kres. - - -
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Jeg har lige læst Platons Symposion.
> Hvorfor siger Du det netop i denne For
bindelse?« spørger De maaske med den
Dem egne Vane til at kræve logisk, fornuftbegrundet Sammenhæng i alle éns
Tanker og Handlinger.
Af to Grunde. - Først fordi en og anden
har sammenlignet Dem med Sokrates,
og fordi denne Sammenligning som alle
den Slags Sammenligninger halter paa
mere end ét Punkt. Det følgende gør naturligvis - langt fra Fordring paa at
betragtes som udtømmende.
Spørger vi nemlig først om Sokrates’s
Personlighed, om, hvordan han egentlig
var som Menneske, saa fremstilles han
fra den ene Side som en halv Spidsbor
ger og Moralprædikant, der æggede Folk
til, hvad der i Grunden kun fortjener-at
kaldes Snusfornuft, fra den anden Side
som Idealist af reneste Vand, fra den ene
Side kun halvt forstaaet, fra den anden
Side digterisk udsmykket som en halv
mytisk Personlighed, og ingen af disse
Billeder passer paa Dem. Endnu mindre
kan man komme til at tænke paa Dem,

II. Ludvig Trier c. 1877.

33
naar han, bevisligt i Overensstemmelse
med den historiske Sandhed, maa stilles
i et saadant Lys, at man i Grunden saa
inderlig godt forstaar den store Mængdes
Forbitrelse imod ham, eller .husker paa,
at hvad han selv personligt har udrettet,
det formaar man ikke engang tilnærmel
sesvis at skille ud fra det, der skyldes
hans geniale Omgangsvens Udviklinger.
De. er nemlig en haandgribelig Virke
lighed, og De virker og har virket halv
andet Slægtled igennem ved det, der paaviseligt er Deres eget.
Som den halvmytiske Sokrates - den
halvt forstaaede tager jeg slet ikke Hen
syn til - har De stadig draget opad, som
Deres kæreste, uerstattelige Ven sagde
ved den uforglemmelige Fest. Men atter
her er der en stor Forskel. Sokrates
troede paa Guder og paa et Liv efter
Døden, med mindre da denne er som >en
eneste lang Nat uden en eneste Drøm«.
Og naar han drog opad mod det ideelle,
saa var det ganske vist med det Formaal
at klare, logisk som moralsk, men han
gjorde det væsentlig rent teoretiserende,
8
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med Ringeagt for Livet, som det havde
formet sig omkring ham, og det, hvad
enten han tillige tænkte paa en Forbe
redelse til det mulige Liv efter Døden
eller blot satte som det højeste Maal, der
allerede skulde naas i det virkelige Liv
og udelukkende havde Værd for det : gen
nem Tænkning at naa til Beskuelsen af
den platoniske Ide, en Ide uden Spor af
Realitet.
De derimod er gennemtrængt af et helt
andet Livssyn og drager opad med Re
spekt for det os omgivende virkelige Liv,
i Erkendelsen af, at det netop for dets
Skyld, og kun for dets Skyld er Opgaven
at naa til Klarhed over, hvad der fortje
ner, at man giver sig af med det, og paa
Grundlag af personlig Dygtighed at kun
ne virke i dette Liv baade for sig selv og
andre og at kunne nyde i dette Ords
bedste Betydning. Derved er De, i Mod
sætning til Sokrates, den praktiske Mand,
der virker ikke blot ved Ræsonneren,
men ogsaa, og det uafbrudt, ved Deres
Eksempel; tillige er De, i Lighed med
ham, hvad jeg vil kalde aandelig Hedo-
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niker, der ringeagter de materielle Ny
delser, kun at De, i Stedet for Beskuel
sen af en virkelighedstom Abstraktion,
sætter som den højeste Nydelse »Besku
elsen« af de Udslag, Genialiteten giver
sig i det konkrete Liv : Musikkens, Poe
siens, Malerkunstens og de bildende Kun
sters Mesterværker.
Og dette staar aabenbart i nøjeste For
bindelse med den Forskel, der er mel
lem hans og Deres Kamp imod Overfla
diskheden og den indbildte Viden. Sokra
tes var den teoretiserende, ræsonneren
de Polemiker mod en bestaaende Ret
ning, som han bekæmpede ved at paa
vise Urigtigheden af de Resultater, den
mente at kunne fastslaa, altsaa væsent
lig nedbrydende, negativ; den rent po
sitive, opbyggende Sokrates er vistnok
udelukkende et Foster af Platons Geni
alitet. De derimod er, ogsaa i Deres Kamp
mod en bestemt Retning, den positive,
opbyggende, idet De enten direkte paa
viser de sikkert indvundne Resultater
eller leder én til selv at udfinde det rette ;
mens det lidt abstrakte Krav om Selver3*
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kendelse derfor bliver mindre fremher
skende hos Dem end hos ham, vækker
og vænner De langt mere energisk til
Selvarbejde og til selvstændigt Arbejde:
Kritik baade af eget Arbejde og af Stoffet,
og derigennem til Udvikling af Person
ligheden, undtagen maaske, hvor detgælder ekceptionelt begavede Mennesker.
At dette væsentlig bunder i de forskel
lige Samfundsforhold dengang og nu hvert Menneske er jo til en vis Grad et
Produkt af sin Tid - forandrer ikke no
get i det faktiske Forhold.
Paa et Par Punkter er der en mærke
lig, vistnok fuldstændig Lighed. Politik
er sikkert Dem ligesaa væsensfremmed,
som den var Sokrates. Som han følte
sig saa at sige jordbunden, d. v. s. bun
den til et enkelt Punkt, det gamle Athen,
saaledes De til Nordens Athen, og denne
Lighed er saa meget mærkeligere, som
det gamle Athen var et enestaaende Kul
turcentrum, hvorimod Nordens Athen
har mange jævnbyrdige, mange rigere
Rivaler. Og ligesom endelig Sokrates,
efterat han ved det omtalte Drikkelag
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havde nydt sin Part af Vinen hele Nat
ten igennem, i- Morgenstunden gik lige
derfra til sin daglige Dont og overhove
det aldrig var set beruset, saaledes gad
jeg vide, om nogen nogensinde har set
Dem med en Rus eller med Tømmermænd; og De har vist heller aldrig væ
ret bange for at holde Trop.
Den anden Grund er følgende. Hvis jeg
var en Digternatur som Platon, saa vilde
jeg i en Efterdigtning af Alkibiades’s Lov
tale give en lige saa slaaende Skildring
af Deres Uegennyttighed i Forholdet til
de unge, som samles om Dem.
Men jeg er ikke nogen saadan. Derfor
nøjes jeg med, som et Bidrag til denne
lille Bog, der jo er et eneste stort Vidnes
byrd om den Offervillighed, De nu i et
halvt Aarhundrede med en vistnok enestaaende Trofasthed har vist i en smuk
Samfundssags Tjeneste, at give en kort
Skildring af Indledningen til dette femaarige Samvær. Jeg siger Samvær. Thi om
Undervisningen, der naturligvis var det
centrale, det egentlige Pligtarbejde, grup
perede sig mangehaande Samtaler til
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Aabning af Blikket for meget andet, som
fortjente at fange Interessen.
Naar jeg nu siger, at det var i Begyn
delsen af Marts 1859, saa skal jeg med
Respekt for det Krav, De altid stiller om
en Viden, hvis Paalidelighed man kan
støtte med Grunde, meddele Dem, at jeg
endnu har den lille gule Bog, hvori De
gav mig Vidnesbyrd om mit Standpunkt
i Dansk. Det første af disse er for MartsApril 1859, lige efter Aarseksamen i Fe
bruar, og under Vidnesbyrdet for Janu
ar samme Aar staar Navnet O. Hansen.
I Begyndelsen af Marts 1859 kom altsaa en ny Mand ind i Klasseværelset i
Bag- eller Sidebygningen af den Gaard
paa Østergade, hvor det forenede Velgø
renhedsselskabs Drengeskole dengang
var til Huse. Det var en ung Mand, med
væsentlig samme Ydre, som De nu har,
maaske lidt mere spinkel. Skæg, Ansigts
udtryk, Øjne, kort sagt: alt var det sam
me. Gangen rask, en Del foroverbøjet,
som om De ogsaa i Deres ydre Maade
at være paa -vilde understrege, at det
gjaldt om at stræbe fremad. En tyk, gul
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Stok tjente mere til at true og indgyde
Respekt end til egentlig at straffe med,
skønt der er vel nok engang imellem
faldet et lille Rap af med den. Og Bevæ
gelserne var hurtige, næsten voldsomme.
Men i Deres indre Personlighed var der
en væsentlig Forskel fra nu. Dengang
var De nemlig ikke blot konservativ, De
vax- ligefrem reaktionær! Paa ét Punkt
i det mindste, og det endda i Sammen
ligning med Deres Elever. Mens Deres
Forgænger havde lært os at skrive Kvin
de, med K, lærte De mig, som jeg havde
gjort, før jeg kom i Velgørenheden, at
skrive Qvinde, med Q, muligvis endogsaa Quinde, med Qu. Men det varede
ganske vist ikke længe, inden der indtraadte en Reaktion hos den reaktionæ
re; saa kom Kvinde atter til Ære og Vær
dighed som Forløber for mange andre
Fremskridt paa dette Omraade.
Men endnu kortere varede det - det var
vist allerede i April eller Maj samme Aar
- før jeg en Dag - ja, jeg har for længe
siden glemt, hvorledes det gik til, men
det maa have været paa en udtrykkelig
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Indbydelse fra Deres Side - sad i den
gammeldags Sofa i Deres Ungkarlevæ
relse ude paa Frederiks Hospital ved Si
den af en Skolekamerat, Jakob Lykke,
mens De havde travlt med at finde Cae
sars Gallerkrig og forelægge mig den
første Sætning i dette historiske Mester
værk: Gallia est omnis divisa in partes
tres. Da jeg var fornuftig nok til straks
at erklære mig fallit overfor omnis - og
det var ikke klog Beregning, det kan jeg
forsikre Dem - og efterat have faaet den
ønskede Oplysning gættede, eller slut
tede, mig rigtigt til det hele, ansaa De
dette for tilstrækkeligt Vidnesbyrd om,
at jeg duede til at gaa den studerende
Vej. — Og saa tog De fat.

Saa mødte vi en Stund hver Morgen
Kl. 7, sædvanlig før De endnu var færdig
med at repetere Latin med Deres Fæt
ter. Derefter fik vi et passende Kvantum
Latin, Gloser og Grammatik, prentet ind
under et langsomt, men sikkert Arbejde
paa Skridt for Skridt grundigt at forstaa
4de Bog af det nævnte Værk; en Over-
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flødighed som en Begynderbog med:
mensa rotunda est og lignende interesse
lose Sætninger fandt De nemlig ikke paa
at spilde Tiden med. Saa fik De Deres
Te med en Kryddertvebak til, hvis jeg
husker ret, og saa var detTid til at komme
afsted. Men først maatte vi have »Løgnehistoriérne« i »Dagbladet«. For ogsaa
paa det Punkt var De endnu konserva
tiv eller blev det, da Venstre vilde nægte
Statsunderstøttelsen til det kongelige Te
ater. Naar saa Lykke - for det var sæd
vanligvis ham, der var Oplæser - havde
regaleret os alle tre med de mer eller
mindre morsomme Morsomheder, saa
var Tiden saa vidt fremskreden, at det
gjaldt om at bruge Benene. Og saa gik
det, med én under hver Arm, for at vi
ikke skulde sakke bagud, og med Stok
ken i Haanden i flyvende Fart gennem
Bredgade, over Kongens Nytorv og ad
Østergade til den store Port, og saa be
gyndte Skolearbejdet. Kom vi nu og da,
eller maaske altid, et Par Minutter for
sent, saa var det jo Deres egen Time
eller det første Frikvarter, det gik ud
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over. Og det var ingen ufornuftig nok
til at gøre Indsigelse imod.
Saaledes gik det et Aars Tid, indtil vi
to Drenge blev konfirmerede i April 1860
og derefter forlod Skolen. Nu gjaldt det
om at skaffe den Stab af Lærere, som
med Dygtighed og Trofasthed som De
selv, men ganske vist med langt mindre
personligt Offer af Tid, kunde og vilde
holde ud, indtil Maalet var naaet, holde
ud i hele to eller fire Aar. For dengang
som senere og endnu den Dag i Dag var
det Dem ikke om at gøre at blive hur
tigt færdig, men om at blive godt færdig.
Den Opgave, De havde sat Dem, løste
De. Og alligevel var der én, der i Begyn
delsen var lidt ængstelig. Det var min
Fader. Om man havde gjort ham op
mærksom paa, at det ikke kunde være
ham ligegyldigt, i hvilke Hænder hans
Søn kom - De var jo dengang ganske
ung og ubekendt - eller om han selv
havde faaet Skrupler, ved jeg ikke, men
han blev meget hurtigt fuldstændig be
roliget.
Uden Mad og Drikke er Helten ingen
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Ting, men heller ikke uden Penge; og
her gjaldt det om at skaffe de fornødne
Bøger til Folk, der netop savnede Pen
gene. Ogsaa her fandt De paa Raad og
skaffede, hvad der gik med til Anskaf
felse af Bøger, Eksamensgebyr og maaske andet mere. Jeg husker endnu tyde
lig, hvorledes vi kom i Besiddelse hver af
sit første nødvendige Hjælpemiddel, Lyk
ke af Madvigs latinske Grammatik, jeg
af Arnesens latinske Leksikon. »Skal vi
vædde?« sagde De en Dag til os; hvad
Væddemaalet drejede sig om, har jeg
glemt; men De havde naturligvis ind
rettet del saaledes, at vi ikke kunde an
det end vinde. Og da vi saa havde vun
det, kom De og overrakte os de to Skatte,
og det glædestraalende; for jeg tror ær
lig talt, at De var endnu gladere den Dag,
end vi blev det. Arnesen er forlængst bog
stavelig talt slidt op, efter at den havde
tjent mig tro i mange Aar. Men paa det
gule Blad foran Titelbladet havde De
skrevet: »Denne Bog maa Du hverken
bruge eller betragte som andet end én
af de Døre, gennem hvilke Du skal træ-
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de ind i en ny Verden, som man plejer
at kalde »den gamle Verden*. <
Har nu dette lille Bidrag ikke faaet en
bedre stilistisk Form, saa er Skylden
ikke Deres, skønt De i de 5 Aar ogsaa
var min Lærer i Dansk. Til Bevis kun
dette. Mens jeg var Huslærer paa Laaland i Begyndelsen af Halvfjerdserne, fik
jeg i Anledning af det aarlige Oktober
gilde, hvortil De samlede en Del af Deres
gamle Elever, et Brev, hvori det bl. a.
hed : » Kommer Du, uden at en Sang har
meldt din Ankomst, skal Du derfor ikke
være mindre velkommen; kommer en
Sang uden Dig, vil det kun være en daarlig Erstatning; kommer Du selv, efter at
en Sang har meldt din Ankomst, bliver
jeghimmelhochjauchzend; en fjerde Mu
lighed vilde gøre mig zum Tode betrübt.«
Tak for de fem Aars daglige Samvær
og for de 50 Aars Venskab og til Lykke
med Deres 50 Aars Jubilæum, et Jubi
læum, saa smukt som vistnok kun faa!
Deres gamle

Ludv. Fabritius.
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har på min væg et billede fra en af
de gamle skolestuer i Dronningens
tværgade. Naturhistorietimen skal til at
begynde, og et par drenge tager udstop
pede fugle frem fra et skab. Trier har
lige forladt klassen, for på tavlen står
endnu tallene 1779-1850, - Ølenschlågers
fødsels- og dødsår.
Mit øje falder tit på billedet og på de
tal, og jeg ser da min gamle lærer så le
vende for mig.
Hvor gik han dog ikke op i sin gerning!
Og han forstod at vække interessen hos
os, - vi sov ikke i Triers timer.
Bedst mindes jeg undervisningen i
dansk. Han lærte os at sætte pris på vore
klassikere. Det var fest for os, når vi skul
de oplæse én af Ølenschlågers tragedier,
- hver havde sin rolle, og når det kneb
med den rette pathos, tog Trier selv fat,
forklarede os rollens ord og lærte os,
hvordan den skulde fremsiges.
Vi holdt af Trier. Han kunde være streng,
men bag strengheden følte vi, at der ban
kede et varmt hjerte for hver af os. Og
eg

J
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han fulgte os med deltagelse på vor færd
i livet.
Ofte sender jeg en venlig og taknemlig
tanke til min gamle, trofaste lærer Lud
vig Trier.
18. December 1908.

Kr. Poulsen.
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udvig Triers Indtræden

i Skolen minj des jeg klart. Denne havde jo den
Gang Lokaler paa Østergade i Mellemog Sidebygning i Snedkermester QvortrupsGaard. Vi Drenge var stærkt spænd
te paa at se den nye Lærer. Saa gik Dø
ren op, og med hastige Skridt kom han
ind, standsede midt i Klasseværelset og
spurgte, idet han pegede paa den modsat
te Dør: »Er Inspektøren derinde?« Vort
Svar lød bekræftende. Paa en ilfærdig,
tilsyneladende forlegen, Maade bankede
han paa. Scenen syntes os i høj Grad ko
misk, og vi fik øjeblikkelig en Fornem
melse af, at den nye Lærer vilde yde os
Stof til megen Fornøjelse. Men da Herr
Trier indtog sin Plads paa Kathederet,
og Undervisningen begyndte, forsvandt
ganske denne Fornemmelse. Drenge la
der sig imponere af en Personlighed, og
en saadan følte vi at have overfor os. Den
høje Pande, der syntes os at rumme saa
megen Klogskab og Viden, det stærke
Blik, Øjne, der kunde se saa forunderlig
mildt og røbe en varm Kærlighed til os
Drenge, men ogsaa til Tider være stren-
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ge; det mægtige, brune Skæg, som naaede til Brystet - alt tilsammen indgød
os stor Respekt. Der opstod slet ingen
Forestilling om eller Tilbøjelighed til at
»lave«, som Drenge nu kalder det, » Fest«.
Et frit, naturligt Forhold fremkom straks
mellem ham og os. Særlig indtog Trier
os ved sine literære Meddelelser og Op
læsning af danske Digtere. Jeg kan end
nu fornemme den Glæde, vi følte, naar
han mødte med Bøgerne i de sorte Bind ;
jeg ser ham stille sig op, aabne Bogen,
vende Bladene ved den øverste Rand,
medens vi sad i Forventning. Under Læs
ningen blev han for os til eet med de
Personer, hvis Replikker han gengav.
Størst syntes han os under Foredraget
af Nordens Guder eller Hakon Jarl. Snart
saa vi i ham Åukathor, der paa Rejsen
til Jothunheim svinger Hammeren i Vre
de mod de kogiende Skikkelser, snart
Bergthor Smed, idet han udtaler det af
gørende Ord: »Den bære Kronen, som
er Kronen voksen«. Men Hakon Jarl
selv saa vi i ham i dennes Slutningsre
plik: »Nej, Thor skal splintre Korset med
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sin Hammer !< Ogsaa Karker, Trællen
meddetægteTrællesind,formaaedeTrier
at levendegøre for os. Endnu lyder for
mig Klangen af Karkers Stemme i hans
stadige Talen om »Maden«: »Naar for*
glemmer jeg Maden, og hvad der ved
kommer Maden?«
Trier vilde dog ikke beholde Laurbær
rene for sig ene; han fordelte saaledes
Rollerne i »Erasmus Montanus« mellem
os Drenge. Vi var henvist til dette ene
Stykke, eftersom vi kun af dette havde
Scener i Flors Haandbog, som vi brug
te i Skolen. Det var os en stor Fornøj
else at være Rollehavende, og det var
ogsaa øjensynligt Trier en Tilfredsstil
lelse at instruere.
Hvem husker ikke hans hjertelige, men
dog dæmpede Latter, fri for Ironi, aldrig
saarende, naar en Dreng leverede ufrivil
lig Komik, som da Harald Holm en Dag
gik i Stykker paa Fremsigelsen af »Under
lige Aftenlufte«. Han fortsatte grædende;
vi sad i Spænding for, at han skulde bli
ve afbrudt, inden han fik fremsagt de
Linier, som vilde hidføre den ventede
4
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Katastrofe. Men formodentlig har Trier
været tilstrækkelig forudseende, idet han
rolig lod Holm fortsætte. Endelig sprang
Bomben: »yndigt tror jeg vist,hun kvæ
der,men tilgiver, at jeg græder,« fik Holm
fremstammet under stor Jubel fra vor
Side. »Det skal være dig tilgivet, Holm,«
sagde Trier højtideligt, da Jubelen ende
lig var aftaget saa meget, at han kunde
høres.
Paa en smuk Gengivelse af det læste
lagdes særlig Vægt. Trier blev saaledes
aldrig træt af at hævde: »det hedder ikke
Odin han«; ligeledes: »én Stol er ikke,
naar man sidder«. Vi blev ogsaa strengt
holdte til at gentage Rettelserne; helst
vilde vi jo køre videre.
Saa var der Besøgene i hans Hjem. Hvor
mange af Eleverne, der kom dér, husker
jeg ikke mere. Mulig har ikke alle sat
Pris derpaa eller ogsaa holdt sig tilbage
af Undseelse; men jeg er overbevist om,
at alle havde været velkomne. Dette vil
de endda have været overkommeligt, idet
der paa begge Hold i Klassen, hvor Trier
underviste, kun var tilsammen circa 20
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Elever. Anledningen til, at vi kom, h usker
jeg heller ikke; jeg ved kun, at vi kom
der, og vi syntes aldrig at komme til
Ulejlighed. Herr Trier var en elskværdig
Vært; vi havde Følelsen af at besøge en
Kammerat; thi i hans Hjem var han
Barn med os. »Studenterhavre« var et
jævnligt Traktement. Og saa gik Legen
over Stok og Sten. Han boede den Gang
paa Frederiks Hospital, hvor hans Fader,
EtatsraadTrier,var Overlæge. Jeghusker,
at ved en Lejlighed, hvor Trier forfulgte
os i vild Jagt gennem Stuer og Gange,
hans Fader pludselig viste sig i Døren
og med Forbavselse, men dog med et
Smil, betragtede vor Færd. At vi Drenge
øjeblikkelig blev tamme, er forstaaeligt.
En anden Gang faldt jeg i det vilde Løb
og stødte et Knæ saa haardt, at jeg be
svimede og maatte bæres ind i Stuen.
Jeg fik dog ingen varig Mén deraf, men
Trier var rørende bekymret for mig. Som
Oprejsning herfor tog han mig med i det
kongelige Theater til Opførelsen af »Ha
kon Jarl«. Denne Aftens Forestilling har
sat sig uudslettelig fast i min Erindring.
4«

52

Da jeg senere som voksen jævnlig be*
søgte Herr Trier, hentydede han ofte til
det nævnte Fald og til den rødtærnede
Bluse, som paa det Tidspunkt var min
Stadsdragt.
Der var ogsaa de. forunderlig dejlige
Skovture; militær Hornblæser, Kornet
tist, til hvis Toner vi marcherede ind i
»Charlottes Bøgelunde, hvortil vi var be
fordrede af »Kaffemøller< ad Strand
vejen; Middagsmad i Ordrup Kro ved
dækkede Borde og før og efter denne de
herlige Røverlege. I disse var Trier en
ivrig Deltager, altid væbnet med den fra
ham uadskillelige Stok. Jeg tror ikke at
tage fejl, naar jeg fortæller, at han ogsaa
med den i Haanden som Leonidas for
svarede Passet ved Thermopylae, et Inde
lukke mellem nogle Bomme, indtil Per
sernes knusende Overmagt gjorde Ende
paa Forsvaret. Særlig imponerende var
Xerxes Optræden: Herr Tøpfer med et
broget Lommetørklæde som Turban og
baaret paa Skuldrene af de fire største
Drenge.
En prægtig Skoletid, prægtige Lærere,
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prægtigt Kammeratskab. Ja, saaledes var
Forholdet mellem Lærere og Drenge,
den Gang Skolens Elevtal kun var 40.
»D. F. V. S.« stod der paa vor Fane udlagt som: »De fyrretyve Venners Solde-Selskab< - Mulig har senere Genera
tioner, særlig da Skolen blev større, ikke
saa straalende Minder fra Skoletiden
som vi gamle Elever, der følte os i saa
høj Grad knyttede til hverandre og til
Lærerne med Herr Trier som Midtpunkt.
Han er uopløselig knyttet til disse Min
der, og hans elskelige Personlighed giver
dem forøget Glans.
H. C. Andersen siger om Storken i »Peiter, Peter og Peer«: »Storken bliver en
meget gammel Fugl, og altid giver han
Agt paa, hvorledes det gaar de smaa,
han har bragt, og hvorledes de skikker
sig i Verden; han kan rigtignok ikke gø
re noget for dem eller forandre deres Vilkaar; han har sin egen Familie at sør
ge for; men han slipper dem aldrig af
Tanke.«
Ludvig Trier slipper heller aldrig dem
af Tanke, han i Skolen underviste, men
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modsat Storken baade kan han gøre og
gør, ikke blot noget, men meget for dem,
blot de vil søge ham. Hans Hjem er sta
dig det kære Valfartssted, han selv den
samme elskværdige Vært, og »Vikka<,
hans trofaste Medhjælp i den lange Aarrække, viser den Dag idag det samme
venlige Ansigt overfor »Velgørenhedens!
gamle Drenge.
Dahlbom.
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Tanken falder tilbage paa Sko
len, finder jeg altid i det Billede, der
oprulles, LudvigTrier som en af de Skik
kelser, hvorom de spredte Minder sam
les. Og hvad er det, der for mig giver Lud
vig Trier en saa fremskudt Plads i Erin
dringen? Skolens daglige Færd fik ikke
Impulser fra ham, da det administrative
Iaa ham fjærnt; men maaske netop,fordi
han ikke havde Interesse for de mange
Sager og nødvendige Smaating, blev han
det faste Punkt i Skolens Plan, hvorom
alt og alle med Glæde bøjede sig. Han hav
de jo helliget sit Liv til det ene at sprede
Kundskab omkring sig,ikke fordi han sag
de: »Kundskab er Magt«; men fordi han
følte og lærte, at Kundskab er Liv, at lære
er Livsnydelse og at meddele Kundskab
er Lykke.
Saaledes staar LudvigTrier for mig som
den, der, ved sin Personlighed, ved den
Kærlighed, man følte, han havde til sin
Gerning, og ved sin uforanderlige Inter
esse for Eleverne, var med til at give Sko
len det Præg, der gjorde den saa kær for
os. Og jo fjernere den Tid kommer til at
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ligge for mig, desto mere Glæde føler jeg
ved Tanken om de Timer, hvor vi lærte
at kende Literaturens store Navne, den
engelske Nations Sprog og fik et blivende
Indtryk af dette Verdensfolks Frisind.
December 1908.

Marius Grubb.
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der for mig særlig karakterise
rede Ludvig Trier som Lærer, naar
jeg tænker tilbage paa de 9 Aar (1860-69),
hvori jeg nød godt af hans Undervisning
og Vejledning, var først og fremmest det,
at han saa helt og holdent, med Liv og
Sjæl, gik op i sin Lærer-Virksomhed, der
for ham ikke var noget Levebrød, men
en frivillig Gerning, et kært Kald, som
han paa Grund af sin økonomisk uaf
hængige Stilling kunde ofre - og med en
usvigelig Pligtfølelse ofrede alle sine
Kræfter og Interesser. Dette Forhold vir
kede naturlig tilbage paa hans Elever.
At han, den velhavende Etatsraad-Søn
fra det fine Hus i Amaliegade fandt en
Glæde i Dag ud og Dag ind at møde paa
Slaget for at undervise os sølle Smaapoge i den trange, tarvelige Skolestue, hvor
om Vinteren Tællelysene osede i de fat
tige Blikstager og den gamle Kakkelovn
ofte udspyede mere Røg end Varme, og
hvor om Sommeren Luften var kvælen
de - alene det indgød os fra første Færd
en dyb Respekt og gjorde det til en Æres-
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sag for os ikke at gøre hans Anstrengel
ser til Skamme.
Af ikke mindre Betydning var det, at
han opfattede og udøvede dette Kald,
ikke som en Lektielærers Indtærpning
og Overhøring af et vist Pensum - » der
fra og dertil < -, men snarere som Opdra
gerens, for hvem det Lærte hovedsagelig
var Midlet til Ellevens aandelige Selv-Ud
vikling. »Ikke for Skolen, men for Livet«
var den Læreregel, han selv fulgte, som
han aldrig hiev træt af at pege hen paa
som det Ideal, vi burde efterstræbe, og
som bl. A. gav sig Udslag i hans ofte ud
talte Syn paa alt »Eksamensvæsen« som
et nødvendigt Onde. Hermed hang det
ogsaa sammen, at han lagde en saa over
ordentlig Vægt paa Forstaaelsen og al
drig forsømte nogen Lejlighed til ved Ci
tater, Anekdoter, Paralleler fra Literatu
ren og Historien, at illustrere og uddybe,
hvad det gjaldt om at klargøre. Navnlig
paaetsenere U ndervisningsstadium kun
de det derfor ofte hænde, at vi f. Eks.
fra et rent grammatisk Spørgsmaal kom
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ind paa de mest forskelligartede literære,
kunstneriske eller filosofiske Æmner og
muligen endte med Oplæsningen af et
eller andet Digterværk.
Hertil kommer endelig, at den Person
lighed, der stod bag Læreren, og som ly
ste gennem hele hans Virksomhed, var
Manden med den ualmindelige Kund
skabsrigdom og Dannelse og det lige saa
ualmindelige humane og frisindede Syn
paa Livet, det fintfølende Menneske, Ide
alisten med det store, varme Hjærte, op
fyldt af Kærlighed til alt Godt og Smukt
og Had til al Unatur, Forfængelighed og
Skaberi.

Personlig skylder jeg min kære, gamle
Lærer Tak for saa uendelig meget, ikke
blot de positive Kundskaber, der blev
Frugten af hans Undervisning, og som i
væsentlig Grad have hjulpet mig frem i
Livet, men ogsaa fordi han aabnede mit
Blik og vakte min Interesse for saa me
get af det, der giver Livet Indhold, - last
not least fordi han lærte mig, hvad han
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selv, for 20 Aar siden, har udtrykt i føl
gende Stambogvers med Overskriften:
»Hvad det gælder om«.
Det gælder ej at opnaa Glans og Ære;
Det gælder ej at synes, men at være!
Det gælder ej at være stor af Navn,
Det gælder blot: til Gavns at gøre Gavn!

Iwan Berner.
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er der altsaa gaaet halvtredsinds
tyve Aar, siden Ludvig Trier be
gyndte sin enestaaende Virksomhed som
aandeligVelgører. Halvtredsindstyve Aar
- den, der taler med ham den Dag i Dag,
vil næppe tro det. Men som det ofte for
undes den, der uselvisk gaar op i en
Idés Tjeneste - han har holdt sig mod
tagelig som faa overfor Livets friske Paavirkning. Og hvad der ogsaa bevarer foruden den daglige Omgang med Ung
dom - han er bleven sig selv tro gennem
Aarene. Ogsaa paa det Punkt, at han nu
som før har afslaaet ethvert Tilbud om
ydre Udmærkelsestegn. Adel forpligter.
Den, der engang har været Triers Elev,
kan, som Aarene gik, have glemt, hvad
han lærte - men hvad han ikke kan glem
me, er det stærke og levende Indtryk,
han som ung modtog af en rig og fast
Personlighed.
Denne mærkelige Mand, hvem jeg skyl
der saa meget, og overfor hvem min Tak
nemlighedsgæld føles som en Lykke, hav
de jeg det Held at komme i Forbindelse
med fra mit elvte Aar.
aa
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Som jeg husker ham fra dengang, var
han en midaldrende Mand. Jeg ser ham
gaa over Skolegaarden Vinterdage med
Skind-eller Stormhue, iført en lang, svær
Frakke og fulgt i Hælene af sin Hund
Bob. Denne Frakke, som han aldrig tog
. af - han havde nemlig ingen Jakke un
der - havde for min Fantasi noget my
stisk over sig. Den var indvendig forsy
net med nogle uhyre Lommer, hvis Bund
naaede Frakkens Underkant, og hvori
Bøger endda af Folianters Størrelse for
svandt sporløst. Der blev i Skoleaarenes
Løb halet mangen dejlig Bog op af disse
Lommer, naar Trier læste op for os, og
jeg tænker tilbage paa dem som paa et
Skatkammer. Om Sommeren serjeg ham
i bredskygget Straahat, Lastingsjakke og
med Solskærm, fulgt i Hælene af sin
Hund Bob. Denne Medskabning havde
sin bestemte Krog i Klassen, hvorfra den
rolig fulgte U ndervisningens Gang og kun
tog Affære, naar en Dreng blev skældt ud.
Saa for den op og gøede rasende ad Syn
deren. Endnu længe efter at den havde
taget Plads igen, kunde den sidde og
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knurre misbilligende ved Tanken om det
forefaldne. Skænd kunde der jo nok van
ke i Triers Timer, thi han var stræng i
sine Fordringer og alvorlig i sin Under
visning, men udenfor Timerne havde han
altid de venligste Øjne og det velvillig
ste Smil til sine Elever.
Hvad var nu Maalet for denne Mands
Stræben, der havde valgt en Lærers Ger
ning af Lyst og Kaldsfølelse uden nogen
Sinde at ville fortjene en Øre derved?
Intet laa ham fjernere end at arbejde
med en Eksamen som Maal. Hans dag
lige Hjemmekursus, som utallige ube
midlede Mænd og Kvinder kan takke for,
at de naaede frem til Studentereksamen,
var det modsatte af en Studenterfabrik.
God Tid som han gav sig, var hans Ide
al noget meget større-gennem de sprog
lige Fag at bibringe sine Elever den ri
geste Fylde af almen Dannelse. Med et
saadant Maal for Øje kunde han natur
ligvis ikke betragte en Eksamen som
noget afsluttende, og de bedste af hans
Lærlinge besøgte da ogsaa hans Kursus
endnu mange Aar, efter at de var blevet
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Studenter. Selv slap han dem overhove
det nødig, hvor gamle de saa blev.
Afde Sprog, han underviste i, blev Dansk
med dansk Litteratur som det centrale
det fortrinligste Middel for hans Hensigt.
Skønt jeg kun i fire af mine Drengeaar
har nydt godt af denne fortræffelige Un
dervisning i Dansk, staar dette Tidsrum
for min Erindring som en meget længe
re Periode og Triers Paavirkning i dis
se Aar som den rigeste, jeg har været
udsat for.
Ikke nok med, at vi i disse Aar gen
nemgik de vigtigste Litteraturværker fra
Holberg til den nyere Tid - det skete jo
ogsaa ved andre Læreanstalter, ikke nok
med, at vi desuden - hvad der vist alle
rede var sjældnere dengang - fik den
grundigste Undervisning i Svensk, men
i Modsætning til, hvad Tilfældet var alle
andre Steder mig bekendt, førte Trier
vort Litteraturkendskab ned til de sidste
Dages Begivenheder. Det er af ham, jeg
første Gang hørte Georg Brandes’ Navn,
det er ham, jeg skylder min første, be
gyndende Forstaaelse af denne Aands

III. Ludvig Thieh

c.

1900. Fotografi af Sigurd Trier.
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Betydning for Danmark. Ogsaa Schandorff, Drachmann, Edvard Brandes og
J. P. Jacobsen blev os mer end blot kend
te Navne. Drachmanns »Tordenskjold«
og Kiellands »Danske Novelletter« fik
vi læst op ved Juletid samme Aar, de
udkom. Saaledes gik det til, at jeg som
femtenaarig, da jeg var færdig med Tri
ers Danskundervisning, var bedre orien
teret i samtidigt Aandsliv, end da jeg nog
le Åar senere blev Student.
Og dog laa Triers Hovedpaavirkning
ikke i Gennemgangen af Litteraturvær
kerne, hvor fortrinlig end denne var den laa snarere i Behandlingen af de
Sidespørgsmaal af almen Betydning, der
kunde blive Anledning til - den laa i Pa
renteserne. Havde han været alminde
lig Lærer ved en almindelig Skole, vil
de Bestyreren sikkert have fundet hans
Undervisning agitatorisk, og han vilde
hurtig have faaet sin Afsked. Men hel
digvis var han uafhængig stillet.
Triers Paavirkning var altid personlig.
Han dyrkede Undervisning som en Kunst
og kunde altsaa ikke skille sin Person ud
5
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fra denne sin daglige Virksomhed. Og
personlig var Trier sikkert grebet som
faa af alt det ny, der netop i de Aar, jeg
her dvæler ved, brød sig Vej herhjem
me - hele den af Brandes vakte aandelige Bevægelse. Hvad han selv følte som
det værdifulde i Livet, vilde han ogsaa
gøre sine Elever delagtig i, og det skal
han have Tak for.
Det samme gentog sig, da-jeg senere
som ungt Menneske besøgte hans Søn
dagskursus i Engelsk. Gennemgangen af
Macaulay’s Englandshistorie og Dickens’
Skitser var grundig som paa et Univer
sitet - men det, der gav disse Søndags
timer deres Glans, var de Samtaler før
og efter den egentlige Undervisning, hvor
Tidens og ofte Ugens Nyt drøftedes af
os unge, og hvor Trier var ung og ivrig
som vi, men tillige som den modne Mand,
som den klare og kritiske Aand, han var
og er, umærkelig ledede Diskussionens
Gang, saa den ikke løb ud i Vrøvl.
Jeg ved ikke hvorfpr, men jeg har saadan et sommerligt Indtryk af disse Søn
dagformiddage i Triers solfyldte Arbejds-
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værelse fra den Tid - Sølvgade 20, over
for Kongens Have.
Vinduerne staar aabne bag nedslaaede
Markiser. Vi unge snakker højrøstet op
i Munden paa hverandre der er kun
stille, naar Trier fører Ordet. Der staar
han ved sin Pult midt i Klyngen i det
store, bogfyldte Rum - en midaldrende
Mand med skaldet Tænkerpande, mil
de, kloge Øjne og et fint, ofte sarkastisk
Smil om Munden. Og der gaar som et
Pust af klassiske Dage gennem Luften.
Sokrates’ Buste paa Kakkelovnen er ikke
længer nogen tilfældig Kakkelovnsfigur,
Skolen i Athen, som hænger paa Væggen,
er ikke nogen almindelig Vægprydelse.
Og vi glemmer, at vi er unge, og at det
er Søndag, og at Skoven er grøn.
Hjalmar Bergstrøm.

5*
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Mellembygningen af den belt ombyg
gede Ejendom paa Østergade Nr. 38
fandtes Velgørenheds-Selskabets Dren
geskole. Det største Værelse, der benyt
tedes af Skolens første Klasse, havde Dør
lige til Trappen, og ad denne Dør traadte Ludvig Trier en Foraarsmorgen i 1859
for første Gang ind.
Der gik en Mumlen gennem Klassen,
thi den unge Mand med det skæggede
Ansigt gjorde paa de fleste Disciple Ind
trykket af at ville blive en streng Lærer,
men denne Opfattelse slog snart om i sin
Modsætning. Det varede ikke længe, før
de i Ludvig Trier lærte at skatte en sjæl
den Børneven, der vandt deres Hjærter.
Et halvt Sekel er svundet siden hin Dag,
og mangt et Minde fra Barndomstiden
er bleget, men Erindringen om L. Trier
bevares, endnu blandt hans tidligste Di
sciple, der med Taknemlighed mindes
hans Lærergerning. Kun to Aar nød Ned
skriveren af disse Linier godt af denne,
og det skal derfor overlades Andre, der
i længere Tid havde den Glæde at være
Triers Disciple, at skildre hans Forhold

I
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til Skolen. - Her skal blot fortælles et Par
smaa Episoder, hvoraf den ene i al sin
Ubetydelighed viser, at Trier fordrede
Respekt for og Kærlighed til de Fag,
hvori han gav Undervisning.
Som bekendt var Trier Lærer i Dansk,
og det kunde skære ham i Hjærtet at høre
Modersmaalet radbrækket. Dette skete
en Dag, da en Discipel udbrød: »Hr. Tri
er! Je’ k’ikke se!« Paa sin ejendomme
lige Maade skammede Trier Disciplen
ud for dette kælderkøbenhavnske Sprog,
idet han med høj Røst raabte ud over
Klassen:
»Hører det Alle! N. N. k’ikke se!«
At denne Revselse, trods den Godmo
dighed, hvormed den blev givet, gjorde
sin Virkning, maatte den paagældende
erkende, og at denne lille Tildragelse
mindes endnu efter et halvt Aarhundredes Forløb, er et Vidnesbyrd om den
Kraft, Triers Irettesættelser kunde have.
Som den Foregangsmand, Hr. Trier
var indenfor Lærernes Kreds, indførte
han Svensk som Undervisningsfag, og
som et Læremiddel anvendtes bl. a. öre-
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bro-Udgaven af Runebergs »Fänrik Ståls
Sägner«, hvis fleste Digte vi lærte uden
ad. En Dag blev en Discipel hørt i Dig
tet »Sven Dufva«, og han deklamerede
det med en forholdsvis god svensk Ud
tale. Et af Versene lyder - om jeg min
des ret - saaledes:
»Når derför sergeant Dufva kom en vacker
Dag igen
Och kuttrade sin gamla1 Ton: Hvad skall du
bli, o Sven?
Sågs gubben, ovan förr vid svar, bli helt
förskräckt och flat,
När Sven lätt upp sin breda näbb, och svarte:
Jo, soldat.«

Istedetfor »breda näbb« sagde Disciplen
imidlertid »breda Flab*, og ved denne
vel ikke helt ufrivillige Fortalelse frem
kaldtes hele Klassens Latterkor. Men Tri
er paabød Drengene at indstille deres Lat
termildhed med de Ord: »Der er ingen
Grund til Latter!« og henvendt til den
lille Deklamator sagde han : »Det er godt,
bliv bare ved!« Og Drengen maatte derpaa fremsige hele Digtet, som han - til
Held for ham - kunde helt og holdent.
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At Trier ikke havde glemt denne Prøve
paa Disciplens Fortrolighed med det
svenske Sprog, viste sig ved den kort der
efter følgende Examen, hvbr Trier betro
ede Censorerne, da den nævnte Discipel
traadte frem til Examination, at denne
Dreng godt kunde klare Fremsigelsen af
et svensk Digt, hvilket havde til Følge,
at Examinanden maatte fremsige »Kung
Karl, den unge hjälta«, en Opgave, han
løste til Hæder for sin Lærer.
Saalunde havde Trier alt for næsten
et halvt Aarhundrede siden givet sine Ele
ver et grundigt Kendskab til det svenske
Sprog. Man vil derfor kunne forstaa, at
Triers Drenge senere, da der var forlø
bet mere end en Menneskealder, og Sven
skerne ved den Tid (paa Grund af en
dansk Prinse-Export til Norge) var biev
ne rene Dansk-Ædere, kunde berejse Sve
rige og ved deres svenske Sprog-Kund?
skab indynde sig saaledes hos Broderfol
ket, at de kom levende hjem igen.
Thorvald Sørensen.
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om, at man ventede, at jeg
skulde skrive Noget til denne Bog,
ramte mig -:>der ikke er vant til nogen
Form af Forfatterskab - med Forfær
delse. Men denne Forfærdelse erindrede
mig levende om, hvad jeg gik igjennem
i gamle Dage, naar jeg skulde under
kastes den Tortur, som kaldtes at holde
Foredrag. Det var vistnok Triers Me
ning, at jeg skulde vælge et Emne, som
tiltalte mig særlig og fremføre om dette,
hvad der derom laa mig paa Sinde. Men
dette hans Ønske har jeg neppe nogen
sinde opfyldt. Ikke fordi jeg ikke gjerne
vilde, eller fordi jeg ikke mente, at det
var et berettiget Forlangende. Det kun
de saa meget mindre falde mig ind, som
det i de Dage stod for mig, at alt, hvad
Trier gjorde og sagde, var rigtigt. - Den
Dag, da jeg med bankende Hjerte fam
lede op ad de mørke Trapper paa Øster
gade for at underkaste mig Adgangsprø
ven og kom ind i de ikke meget lysere
Skolestuer, var det Triers Velvillie, der
satte Mod i mig, og i min hele Skoletid
var det ham, derfor mig repræsenterede
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det Bedste i Skolen. For mig var han Læ
reren og Mennesket, som han skulde væ
re; for min Bevidsthed stavedes altid HR.
TRIER’8 Navn med lutter store Bogsta
ver. - Men netop derfor var det mig helt
umuligt selvstændigt at vælge et Emne
til Foredrag. Jeg maatte se at finde paa
det Emne, som Trier syntes var det rig
tige, og saa se at sige om det, hvad Trier
maatte synes, at der burde siges. Og det
var saamænd ikke for at indsmigre mig,
men jeg syntes, at saaledes maatte det
være, hans Mening maatte jo være den
rette.
Det var nu en af Grundene til at mine
Foredrag maatte blive mislykkede; jeg
selv syntes, at det var det værste Møg, og
følte mig hver Gang meget forbauset - og
lettet - naar det ikke blev en ren Skan
dale. Jeg forstod jo alligevel godt, at det
var ikke det, som Trier vilde have frem,
og jeg havde Samvittighedsnag over, at
jeg egentlig førte ham bag Lyset. Men jeg
var kejtet og ubehjælpsom som saa man
ge andre Drenge i den Alder, der gaar
og drømmer og generer sig for at komme

74

frem med, hvad der ligger dem paa Sinde,
og som ofte er mest undseelige overfor
dem, som de holder mest af. - Jeg veed
ikke, hvordan det gik Kammeraterne
med deres Foredrag; jeg erindrer ikke
noget, der har gjort noget større Indtryk
paa mig. Ej heller er der ret mange af
os, som senere har vakt megen Opsigt
som Foredragsholdere. - Men trods disse
mine mislykkede Foredrag staar Triers
Timer for mig som de bedste og frugtbareste i min Skoletid. Naar han lærte os
Dansk og Engelsk, var det ikke fornem
melig Gloser og Grammatik, som vi fik
stoppet i os. Nej, vi lærte »Ordsprog« og
»Talemaader« og »Haandværkere«; vi
kunde mærke, at Sproget var levende.
Han nøjedes ikke med at lære os danske
og engelske »Vers«; nej, vi lærte danske
og engelske Digterværker at kjende. Og
vi fik Besked om Forfatterne, saa Hol
berg og Oehlenschlæger og andre gode
Mænd kom os saa nær, at vi senere næ
sten synes, at vi har kjendt dem person
lig i vore unge Dage. Han lærte os at læ
se og gav os derved en kostelig Gave. Den
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Gang var det ikke saa almindeligt, som
det nu er, at man i Skolerne lærte Noget
om Litteratur, og selv nu er der neppe
mange, som har den Evne til at faa Ele
verne til at føle sig hjemme i Bøgernes
vidunderlige Verden, som Trier har. For
den Gave, som han derved gav os, er vi
gamle Drenge ham taknemlige - og saa
for al den Velvillie og Kjærlighed, som
vi mødte hos ham.
C. F. Nielsen (>Nille<).
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fyldte da Din Gærning i Skolens
Tjeneste det halve Åarhundrede, den
Gærning Dp omfattede med saa inderlig
en Kærlighed.
Hvor vi husker Dig fra vor Skoletid,
hvor Du stod der foran Dit Katheder.
Hvor der dog var noget storladent og
mægtigt ja næsten overnaturligt ved Dig,
som Du stod der for os Drenge. Og hvor
var der en Feststemning over Dine Ti
mer, og hvor gik vi til dem med Glæde.
Du førte os ned i Litteraturens ÅladdinsHule og hjalp os at finde dens Skatte.
Hvor vi jublede, naar Du læste »Jeppe«
eller »Løjtnant von Buddinge«, og hvor
vi var betagne, naar Du læste »Hose
kræmmeren« eller »En polsk Moder«.
Du ikke blot læste, men spillede for os.
Og naar vi, for at glæde Dig, paa de store
Digteres Fødselsdage pyntede Skoletav
len med Blomsterguirlander og tændte
Stearinlys. Da var Du glad ved os, og vi
ved Dig.
Vi fejrede da under ringe Forhold Fester,
der, saa naive de end var, dog hvad Stem
ning og Højtid angik, vilde kunne staa
aa
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Maal med mangen større Digterfest. Og
hvor Du lærte os at kaste os over vort
Arbejde med Iver og Interesse. Og hvor
vi havde Lejlighed til at lære Pligtopfyldenhed og Selvopofrelse af Dig, som al
drig forsømte en Time. Til Skolen stæv
nede Du, naar Du var rask, og paa Sko
len mødte Du, om Du saa var saa syg,
at Du maatte slæbe Dig derhen. Til Sko
len skulde Du, det koste, hvad det vilde.
Naar Tiden kom, førte Du os op til den
Eksamen, der afsluttede vor Skolegang.
Enhver anden Lærer vilde vel nu have
taget Afsked med sine Elever og disse
med ham. Men hvad gjorde Du?
Du aabnede Dit Studereværelse for os,
for at vi endnu yderligere kunde øse af
Din Kundskab og Viden. Og talrige var
de, der holdt fast ved Dig, og som Du
holdt fast ved mange Aar efter.
Hvor vi husker Læseværelset i Sølvga
de og senere ved GI. Strand, hvor Væg
gene var dækkede af Bogreoler og her
lige Kobberstik, hvor Buster af Shake
speare og Sokrates saa ned paa os fra
deres Sokler.
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Hvor vi elskede de Søndagstimer, saa
at vi hastede derind, hvadenten det saa
var en lys og klar Sommerdag eller en
snetyk Vintermorgen. Derind maatte vi.
Vore Skovture Sommersøndage vare
ligesom fornøjeligere, naar vi havde be
gyndt vor Dag hos Dig.
Men mest Stemning fyldte vore Vinter
morgener, naar vi, medens de store grøn
ne Forhæng skjulte den gryende Dag,
ved Lampelysets Skin sad og lyttede til
Dine Ord. Og naar da ved Timens Slut
ning Forhængene blev dragne fra, og det
fulde Dagslys strømmede os imøde.
Tider vil skifte, men aldrig vil de Timer,
vi tilbragte sammen med Dig, udslettes
af vor Erindring. Og vi, der havde den
Lykke, at kunne følge Dig saa længe, vil
bringe Dig vore Ønsker om, at Du længe
maa kunne vedblive at være ,det for Sko
len og for os, som Du var i det halve Aarhundrede, der gik.
Tak for alt hvad Du gav os, Du gav d.et
bedste, Du ejede.

Orla Larsen.
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1 nnQDissetoAarstaH Q rc A
1 / / O havde vi pligt- JLOØU
skyldigst at skriye op paa den sorte Tav
le, forinden »Masters» Time begyndte. Og
med den Sikkerhed, som en fra Genera
tion til Generation nedarvet Vane giver,
blev denne Pligt heller aldrig forsømt
inden Dansktimens Begyndelse. Disse
Tal blev ofte til følgende Faglæreres For
argelse staaende Dage igennem.
Jeg forstod jo nok, at Trier kun benyt
tede disse to Aarstal til derom at grup
pere den danske Litteratur. Men allige
vel »1779-1850« syntes mig at maatte be
tyde noget mere, noget afgørende. Un
dertiden hk jeg Indtrykket af, at Verdens
historien egentlig burde være afsluttet
med 1850. Hvad der ganske absolut var
min Fejl og ikke Triers.
Der findes vel ikke en af Triers gamle
Elever, der, hvilken Livsvej han end se
nere har vandret, har glemt, at »17791850« betegner Oehlenschlägers Fødselsog Dødsaar. Adam Gottlob Oehlenschläger! Jeg maa sige, der er faa Mennesker,
der har skuffet mig som Oehlenschläger.
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Det lykkedes ganske vist Trier at inter
essere baade mine Kammerater og mig
for Oehlenschlägers Poesi. Og endnu lidt
efter Skoletiden var jeg under denne Paavirkning; thi da jeg vilde grundlægge et
til min økonomiske Evne svarende Bi
bliotek, begyndte jeg med at købe nogle
af de billige Enkeltudgaver af Oehlen
schlägers Værker, som Philipsen udgav,
og lod dem i »mit eget Udvalg* indbinde
i to pæne Bind. Men dette blev ogsaa mit
sidste Offer paa Oehlenschlägers Alter.
Jeg blev Boghandler. Og under den dag
lige Betragtning af disse Åandsværkers
Værdi som Indskud i dansk Boghandels
Økonomi, kom jeg til at se med mere
profane Blikke paa Oehlenschläger og
hans Livsgerning — fra 1779 til 1850.
Hvorfor min Tanke, naar jeg vil mindes
Trier, netop faar denne Retning? Ja, det
er heller ikke Tallene, der er det afgø
rende; de er kun Udsynspunktet for et
bestemt Billede, der danner sig for mig.
Trier lod os ofte opføre, det vil sige op
læse et eller andet dramatisk Værk af en
dansk Forfatter, for Eksempel Oehlen-

81
Schlägers «Hakon Jarl«. Rollerne blev
uddelt blandt Klassens Elever. Trier læ
ste ofte selv Hakon Jarl, undertiden Tho
ra, vistnok altid Auden. Det var en Fest
for os Drenge, naar Trier læste op. Men
naar det ikke netop var ham, der læste,
kunde det jo undertiden være vanskeligt
nok at holde Interessen vaagen hos de
Drenge, der ikke i Øjeblikket agerede.
Dog, som den store Dramatiker Oehlenschläger var, havde han ogsaa haft dette
for Øje eller maaske rettere Øre. Der var
med visse Mellemrum Anledning til
»Larm«, eller Kæmperne maatte »slaa
paa Skjoldene«. Her kunde hele Klassen
være med. BlækhusenevaranbragtiBordeneogdækketafløsejemlaagmed Dup.
Disse Blækhuslaag gjorde en ganske djæ
velsk Larm, naar de blev slaaet kraftigt
mod hinanden. Og det blev de. Samtlige
Drenge »larmede« med en Iver, deringen
Anstrengelse skyede.
Trier stod rolig afventende. Da gik Dø
ren fra det tilstødende Klasseværelse op.
Heering stak Hovedet ind og saa paa
Trier og saa paa os ....
6
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Saa hørte Larmen op af sig selv, og fra
to Lærere, der elskede deres Gerning og
deres Elever, bredte sig et forstaaende
Smil ud over en Flok Drenge og gød
Livslyst og Glæde i deres Hjerter og en
Samfølelse, som sikkert kun faa Skole
drenge fra den Tid har Mulighed for at
mindes.
Kristiania, 27. December 1908.

Christian Kønig.
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er Ludvig Triers 50-aarige Virk
somhedved Det forenede Velgøren
heds Selskabs Skole, der - efter Opfor
dring - bringer mig til at optræde som Au
tor, men Hr. Trier, som var den Første,
der bibragte mig Kendskab til danske
Autores, vil rimeligvis fralæggesigethvert
Ansvar for min Udvikling som saadan.
Blandt de uendelig mange, som i den
forløbne lange Aarrække af Hr. Triers
Lærergjerning med Taknemmelighed
mindes ham, er jeg en blandt de færre,
som allerede var Elev i Skolen, da Hr.
Trier i Begyndelsen af1859knyttede sig til
den; denne Omstændighed giver mig en
mulig Berettigelse, har ialfald givet mig
Mod til at være med ved denne Lejlighed.
Jeg tør vel ikke paastaa, at jeg kan min
des Hr. Trier, da han for første Gang
traadte ind i Klassen, men meget langt
tilbage i min Skoletid, som først afslut
tedes 1864, sér jeg Hr. T. med sit rødblon
de Fuldskæg, Hovedet ret stærkt tilbage
bøjet, læsende op for os af Flors Haandbog eller indøvende Skanderingens
Kunst med os. Endnu kan jeg aldrig læse
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eller blot mindes Ohlenschlägers Digt
» Hakon Jarl<, uden samtidigt at erindres
om: De Næt ter ru ge saa lan ge og sor te,
som lÉxempeï paÈT jambisk^anapestisk
Versemaal.
Senere hen mindes jeg ham, og takker
ham, for at han allerede dengang, skøndt
Svensk ikke hørte til vor eller andre Sko
lers Fag, i de danske Timer gjorde os be
kendt med flere svenske Forfattere og
Digtere, navnlig Runeberg, af hvis Fän
rik Ståls Sägner jeg endnu den Dag idag
kan mere end Brudstykker, hvad jeg til
skriver den Interesse, som Hr. Trier formaaede at vække hos sine Elever for Til
egnelsen og Forstaaelsen af disse skønne
Digte. Et virksomt Middel til at vække
denne Interesse blev utvivlsomt Hr. Tri
ers Forlangende om Gengivelse af de lær
te Digte som Stile, og naar en enkelt ko
misk Misforstaaelse, som betegnede Sven
Dufvas Fader som >en gammel Daa«,
fastslog dette Udtryk som et Øgenavn for
vedkommende fri Oversætter, staar ved
Siden af ham Hr. Triers godmodige Dril
leri af Synderen levende i min Erindring.
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Det var fra de engelske Timer at Hr. T.
hentede sig sit - jeg tør godt sige - Kæle
navn >Master Trier« eller kort og godt
» Master« og harjeg haft Lejlighed til med
Tak at bemærke det gode Grundlag i En
gelsk, vi Elever modtog, da Forholdene uden fornyet Undervisning i Engelsk førte mig til vore vestindiske Øer; det var
vel ikke det samme Sprog, Negrene dér
talte, som Hr. T. havde doceret, men paa
de erhvervede Grundkundskaber kom
Forstaaelsen ret snart.
Ogsaa efter Skoletidens Ophør har jeg
nydt godt af Hr. Triers Undervisning,
først til Erhvervelsen af de yderligere
Kundskaber i Dansk, som dengang (1864)
fordredes ved den lille Præliminærexamen, et Maal, som Skolen jo nu forlængst
har passeret, - samt i Latin, som var nød
vendigt for vordende Pharmaceuter, og
mindes jeg med ikke mindre Glæde og
Tak fra denne Tid Hr. Trier, hans Bø
gernes Bog og Dumhedernes dito; i beg
ge disse harjeg indskrevet mit nedenstaaende Navn
Conrad Haaber Larsen,
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A jeg sammen med to Kammerater
fra Hr.TRiERs private Kursus var op
pe til 2. Del af Artium ved Mariboes Sko
le, talte vi en Dag før Eksaminationen i
Engelsk med Skolens egne Elever om
vort Pensum i dette Fag. Disse blev da
i høj Grad forbavsede - for ikke at sige
imponerede - ved at høre, at vi opgav
Arbejder af Shakespeare og Macaulay,
Litteratur, der laa langt udenfor det,
der sædvanlig opgives til Eksamen, og
deres Forbavselse steg yderligere ved at
erfare, at jeg allerede til Aim. Forbere
delseseksamen havde opgivet Essays af
Macaulay. Ved denne Lejlighed fik jeg at
ter,som adskillige Gange tidligere, et overmaade levende Indtryk af, i hvor høj Grad
TriersÜndervisning udmærkede sig frem
for den største Del af den Undervisning,
der gives - eller maaske burde jeg sige
gaves - i Skolerne og paa de sædvanlige
Eksamenskursus.Vel sandt: jeg har kendt
mange dygtige Lærere, og vi, der har gaaet i D. F.V. S. S., kan jo i en Fart nævne
adskillige^ som vi er en stor Tak skyldig,
men sikkert ikke én, som vi skylder mere
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end »gamle Master«. Sagen var jo den, at
hos ham galdt .det ikke det bestemte Pen
sum eller det nøjagtige derfra og dertil,
men det galdt en Belysning af selve Em
net fra mange Sider og helst i Forhold
til mere eller mindre nærstaaende Em
ner. Jeg véd ikke, om det gamle Ord non
scholæ, sed vitæ discimus, var hans Valg
sprog, men det kunde i alt Fald være det,
thi han brugte det ofte, og han undervi
ser ud fra det. Derfor blev Triers Timer
aldrig kedelige for de Elever, som virke
lig havde Interesse for at lære noget. Den
Omstændighed, at vi Elever udenfor Sko
letiden gav os til at drøfte, hvad Trier hav
de sagt, viser bedst, hvor godt han for
stod at vække vor Omtanke. Ganske vist
var det langtfra altid let fordøjelig Kost,
han bød os, ofte var den endog lovlig kraf
tig; men sikkert vil vi alle indrømme, at
den var nærende for lange Tider. Jeg,som
hører til dem, der har haft det Held at ny
de godt af Triers Undervisning ogsaa ef
ter Skoletiden, maa i høj Grad sande, hvor
udviklende hans »Methode« er. Studen
ter fra hans Kursus har neppe savnet de
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videre gaaende Kursus af forskellig Art,
som man for nogle Aar siden fandt det
nødvendigt at oprette for at bøde paa den
mangelfulde almindeligeUddännelse hos
største Parten af Studenterne fra de se
nere Aargange.
Skulde jeg nævne en Fejl ved hans Underrisningsmethode, saa er det den, at
han undertiden glemte, at vi dog var Børn,
og forudsatte større Dømmekraft og me
re Livserfaring hos os, end ri efter vor
Alder kunde have; men denne Fejl hav
de det gode ved sig, at vor Opmærksom
hed ofte vaktes for mange Foreteelser,
der muligvis først sent vilde have aabenbaret sig for os eller maaske altid forble
vet skjult af Hverdagslivets Trivialitet.
Jeg taler her ikke alene af egen Erfaring,
menjeg véd, at de Kammerater,medhvem
jeg har fortsat Omgangen efter Skoleti
den, ril sige det samme.
Hvis jeg i Korthed skulde opfriske mine
Hovedindtryk af denne Lærer, saa er det
disse. I mit første Skoleaar (paa en Tid,
da Trier endnu underviste i den laveste
Klasse o: 2. Kl., 2det Hold) var han en
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Bussemand, for hvis Stentorrøst og mæg
tigt svungne Pegepind jeg skælvede. I de
følgende Aar, da jeg ikke havde ham til
Lærer, skiftede mit Syn paa ham ved »de
store Drenges < begej strede U dtalelser,ved
Beretningerne om Triers Gavmildhed
med Chokolade og andet »Guf*, om
hans fornøjelige Oplæsninger og om hans
interessante Førerskab ved Skolens aarlige Besøg paa Charlottenborg-Udstillingen. Navnlig maatteTimerne i Dansk væ
re overordentlig morsomme at dømme
efter det infernalske Spektakkel, der lød
ud fra Triers Klasse, naar Beslutningen
om, at Hakon Jarl skulde dø, blev tagen
under Larmen med Blækhuslaag, Penalhuse og andre til Vaabengny indrettede
Bedskaber. Da jeg saa igen fik Trier til
Lærer, traadte den af hans Rygte vakte
Begej string noget i Skygge for den » haandgribelige« Virkelighed, indtil jeg fik lært
at behandle »Macaulay* paa en tilfreds
stillende Maade. Og saa i de sidste Par
Aar af min Skoletid staar der for mig en
Lærer, som var parat til at øse ud over
os af sin overmaade rige Kundskabsmas-
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se, uden nævneværdig Ulejlighed for os
give os alle de Oplysninger, som han ved
utrætteligt Arbejde havde samlet sam
men, om de Personer og Forhold, vi kom
til at omtale under Læsningen af hans
Yndlingsforfattere i Dansk og Engelsk.
En Lærer,der ikke holdt sigalene til Lek
tien, men behandlede alle Døgnets poli
tiske, sociale og litterære Spørgsmaal,ga nske vist ofte fra et ensidigt og noget dok
trinært Standpunkt, men altid med det
Resultat, at vor Interesse var vakt. En Læ
rer, der gik i den Grad op i sit Kald, at
han hellere kom krybende syg og elen
dig hen paa Skolen, end at han skulde
svigte en Time. En Lærer, som vi rime
ligvis ikke altid behandlede med tilbørlig
Agtelse og Ærbødighed, men som vi dog
nærede en stærk Hengivenhed for i Be
vidstheden om alt, hvad vi skylder ham.
Kære, gamle Lærer! modtag nu her min
allerhjerteligste Tak for alt, hvad De har
været for mig baade i min Skoletid og ef
ter den.
V. Nordmann.
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de henved 40 Lærere, som vir
kede ved Skolen de 5 Aar - Marts
1858 til Marts 1863 - i hvilke jeg frekven
terede den, erindrer jeg bedst Joh. Chr.
Møller (den senere Generallæge) og Lud
vig Trier. De var begge meget dygtige,
overordentlig samvittighedsfulde og om
hyggelige Lærere; uagtet ingen af dem
anvendte »Anmærkninger* eller andre
Straffemidler, havde Drengene dog stor
Respekt for dem begge, skøndt de var
højst forskellige i den Maade, paa hvil
ken de »tog< os Drenge.
Var Møller at ligne ved den strenge Vin
ter, saa var Trier at ligne ved den mil
de, varme Sommer. Han underviste - i
Dansk og Engelsk - paa en ejendomme
lig, gemytlig-elskværdig Maade, som vi
ikke var vant til hos de andre Lærere,
hvilket dog ikke udelukkede, at han, naar
Omstændighederne krævede det, godt
gjorde, at han havde Ben i Næsen. Vé den,
som glemte dette!
Trier maa have været en stor Børneven,
siden han udenfor Skoletiden omgikkes
os paa en saa fortrolig og venskabelig
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Maade, at vi følte, vi havde en rigtig rar
Ven og Kammerat i ham. Nogle af os blev
hyppig inviteret op i hans fine Lejlighed,
St. Annæplads Nr. 3, hvor han boede hos
sin Fader, Lægen og Etatsraaden S. M.
Trier. Her var han den mest elskværdige
Vært, der kan tænkes, overfor sine smaa
Gæster. Han læste op, viste Billeder, trak*
terede os med Studenterhavre eller andre
Godter og sluttelig legede vi en rask Tag
fat omkring hans store Arbejdsbord, som
han trak ud midt paa Gulvet. »Hvem er
’en?« - »Det er Dem selv, Hr. Trier, for
De erj o den største afos. « Spøgefuld, som
han altid var, snuppede han Ildtangen
for at gribe os med den. »Næh,.De har
ikke Lov til at bruge Ildtang - idetmindste ikke saadan en skrækkelig langbenet
en ! Det er Snyderi ! « Leende kastede han
saa den langbenede hen i Brændekassen
igjen.
Det var dog ikke lutter Løjer og Langkaal altsammen oppe hos ham; somme
Tider kom der lidt Alvor iblandt. Som da
han engang mçd en hemmelighedsfuld
Mine viste os en ca. 2 Alen lang, hvid
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Pose, der hang i hans Klædeskab. »Gæt,
hvad der er i den Pose,« sagde han, »føl
kun paa den.« Vi følte - det var noget
haardt, rundt noget - ligesom Knokler...
»U-h! det er et Skelet!« mumlede vi gy
sende og tog Fingrene til os i en Fart. »Ja,«
sagde Trier med forstilt Alvor, » det er Ske
lettet af en fjortenaars Dreng - maaske
en Konfirmand. « Da den første Forskrækkelse havde sat sig, mente Adolf Hansen,
at Benraden oprindelig havde siddet in
deni en af Triers tidligere Elever, som
for at vise sin Erkendtlighed havde la
det sig skelettere for ad denne højst usæd
vanlige Vej at skænke sin Lærer en syn
lig Erindring om sig.
I vor Leben und Treiben udenfor Sko
len var Trier en hyppig og særdeles velset
Deltager. Eskildsen havde engang arran
geret en musikalsk-deklamatorisk-ma
gisk Aftenunderholdning hjemme i sin
Faders, Kunstdrejerens, Dagligstue i sto
re Regnegade 18, Stuen. Det var et efter
Datidens Forhold storartet, men højst
risikabelt Foretagende, som dog, takket
være de medvirkende 1ste Rangs Kræf-
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ter og den moderate Entré, 8 Skilling,
havde en aldeles overvældende Succes,
saavel i kunstnerisk som i pekuniær Hen
seende. De 18 Billetter (flere maatte der
ikke udstedes ifølge Ordre fra Brandvæ
senet, som havde synet Lokalet) blev hur
tigt revne bort saaledes, at der kunde mel
des > Alt udsolgte strax efter Billetsalgets
Begyndelse - hvilket glædelige Faktum
bekendtgjordes for Offentligheden ved, at
Direktøren, C. J. Eskildsen jun., med be
rettiget Triumf egenhændig udhængte en
rød Lygte paa en dertil indrettet Krog til stor Fryd og Glæde for Billetgrosse
rerne, som den Aften skal have tjent sig
en pæn lille Formue. - Vi havde, tænk
blot! rigtige trykte Programmer, leverede
af Sørensen, der havde sejret ved Licita
tionen over Leveringen af disse Tryksa
ger, rimeligvis fordi han havde en »stor
Broder«, der var i Bogtrykkerlære. Lod
man Blikket glide ud overden lille, men
udsøgte Forsamling, bemærkede man, at
der kun var én voxen Publikummer til
Stede, nemlig Hr. Trier, der, som det sig
hør og bør, havde Plads paa 1ste Række
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i 1ste Parket. Direktøren, Eskildsen, optraadte som Dirigent, Komponist og Klaver-Virtuos, Herman Sørensen som Vio
linkonge under det stolte nom de guerre
»den danske Paganini«. Disse to Musikere
udgjorde tilsammen Orkestret, hvis Op
gave var at udfylde Pauserne mellem de
følgende Numre. Oskar Hansen, Adolfs
Broder, optraadte som Deklamator og
Oplæser, og uværdig Undertegnede som
Professor i den højere Magi, Prestidigita
teur og Aandemaner. Harald Holm assi
sterede mig som »Aand«, hvilken Præ
station desværre delvis faldt til Jorden,
hovedsageligt paa Grund af Mangel paa
et passende Kostume; da »Aanden« skul
de vise sig i Indgangen til Aandeverdenen (Kunstdrejerværkstedet ved Siden af),
aabenbarede den sig i almindeligt Skole
kostume: Graa Bluse med Bælte og lan
ge, sorte Buxer, hvilket beklagelige For
hold unægteligt skadede Illusionen tem
melig betydeligt.—Et af mine Kunststyk
ker bestod i at faa en Snebold til at bræn
de. Det var den ogsaa, efter længere Tids
haardnakket Vægring, omsider villig til,
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endda i langt højere Grad end nødven
digt og ønskeligt; den brændte, rent ud
sagt, som en Tjæretønde; høje Flammer
slog i Vejret, jeg brændte Fingrene ne
derdrægtigt og, hvad der var det værste,
der udbrød Panik paa Tilskuerpladsen!
Heldigvis var den kække, uforfærdede
Trier Situationen voxen; med urokke
lig Koldblodighed og beundringsværdig
Åandsnærværelse lykkedes det ham hur
tigt at berolige det opskræmte Pub
likum ved energiske Henvisninger til
de trufne Sikkerhedsforanstaltninger:
Tændt Olielampe over Udgangsdøren,
fyldt Vandspand i Kjøkkenet og Trappe
stige udenfor Vinduet til Gaarden. - Un
der hele Forestillingen var Trier selvføl
gelig en overordentlig velvillig og elsk
værdig Kritiker; han applauderede med
saa stor Kraft, at det gamle Hus sikkert
vilde være styrtet sammen, hvis Forsynet
ikke havde bestemt, at det først skulde
falde for Øxen 1908 - hvilket, som be
kendt, ogsaa er sket.
Som den nidkære og samvittighedsful
de Lærer, Trier var, forsømte han ingen
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Lejlighed til at forøge vor Viden. Mødte
vi ham paa Gaden en Søndag paa den Tid,
Thorvaldsens Musæum var aabent, førte
han os meget ofte derop og gennemgik
Kunstværkerne foros med stor Grundig
hed. Et enkelt af disse Musæumsbesøg
har indprentet sig særlig skarpt i min
Erindring; det var Søndag den 15. No
vember 1863, at vi - Trier, Harald Holm,
Adolf Hansen og jeg - paa Musæet hørte
de første Efterretninger om, at Frederik
den Syvende laa for Døden. Et Par Timer
senere kom Telegrammet om hans Død.
Trier holdt Øje med, hvad vi Drenge læ
ste i vor Fritid; da han erfarede, at jeg si
den mit syvende Aar havde abonneret
for 6 Skilling om Ugen i Møllers Lejebibliotbek paa Gammelmønt 27, tilbød han
mig gratis Abonnement i sit eget righol
dige Bibliothek, hvilket smukke Tilbud
jeg selvfølgelig modtog med største Glæ
de, - pro primo, fordi jeg derved fik en
bedre og mere lødig Lekture end de
Lejebibliotheksromaner,jeg hidtil havde
slugt en utrolig Masse af, pro sekundo,
fordi jeg derved sparede mine surt er7
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hvervede 6 Skilling hver Uge. Samme Vel
vilje viste han forøvrigt adskillige af mine
Kammerater, og ikke blot i Skoletiden,
men ogsaa mange Aar senere kunde vi
erholde Bøger tillaans hos ham, hvilken
Imødekommenhed vi selvfølgelig satte
stor Pris paa.
Ja, var han nu ikke en mageløs Lærer,
den rare Trier! Saa familiært og fortro
ligt, som antydet i disse smaa Skizzer,
kunde han omgaas sine Drenge, uden at
Disciplinen i Timerne led Skade derved;
hvormange Pædagoger gjør ham egent
lig det Kunststykke efter?
I sin lange filantropiske Lærervirksom
hed gennem 50 Aar har han erhvervet
sig utallige Venner, som sikkert alle ville
sende ham en venlig og taknemligTanke
paa hans Jubilæumsdag. Hvor var det
muligt andet end, at enhver, som lærte
ham at kende, maatte føle den største
Sympathi for denne overordentlig elsk
værdige Mand med det lyse, lette, glade
Sind. Hvilken mærkelig Sindsligevægt
var han ikke i Besiddelse af! I de 50 Aar,
i hvilke jeg har havt den Ære at kende
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ham, har jeg ingensinde set ham gnaven
eller i daariigt Humør; hos ham stod Ba
rometret altid paa »Smukt Vejr«. Selv om
man var saa uheldig at komme bagpaa
ham og forstyrre ham, naar han var for
dybet i et eller andet vigtigt Arbejde, var
der intet Spor af Fortrædelighed at mær
ke paa ham - altid var han den samme
venlige, elskværdige Mand.
Naar vor kære Trier, som den 10. Juli
1907 fyldte sit halvfjerdsindstyvende Aar,
den 3. Marts 1909 fejrer sit 50 Aars Jubi
læum som Lærer i det forenede Velgø
renheds Selskabs Drengeskole, kan det
med Sandhed siges om ham, at han er en
lykkelig Mand - lykkelig som faa ...
Thi den er i Sandhed lykkelig, der i sit
Livs Aften kan se tilbage paa en saa smuk
og godt anvendt Dag som Ludvig Trier.

J. F. Møllmann.
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T Blik tilbage over ens Skoletid vil
vist for alle mødes af eet Fysiogno
mi, som tegner sig med skarpere Kon
turer end de andre, af een Skikkelse, som
paa en ganske særlig Maade har præget
sig dybt i ens Erindring. Saaledes staar
Ludvig Trier og har altid staaet for mig.
At det er 14 Aar, siden jeg forlod Skolen
i Aabenraa, og næsten lige saa længe, si
den jeg ophørte at være Ludvig Triers
Elev, er egentlig ganske forbausende for
mig. I min daglige Virksomhed, Skæb
nen har sat mig til efter bedste Evne at
frugtbargøre overfor andre de Kundskaberi Engelsk, som LudvigTrier saa grun
digt har indpodet i mig, støder jeg saa tit
paa Reminiscenser fra hin Tid i Aaben
raa,> da han med en Grundighed og Nøj
agtighed, som man næppe finder Magen
til, læste og kommenterede med os Brud
stykker af en af Englands betydeligste
Forfattere. Moderne Engelsklærere vil
sikkert i deres Undervisning lægge Ho
vedvægten et andet Sted, end Ludvig
Trier gjorde det, hypermoderne Pæda
goger vil ganske sikkert ogsaa kunne ret-
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te Indvendinger mod hans Undervisning
overhovedet; men for os, hans Elever,
vil Ludvig Trier stedse staa som den
yderst velmenende, kundskabsfyldte Læ
rer, besjælet af den højeste Iver efter at
give sine Elever Del i al sin Viden, opta
get af Begejstring over den Gerning, som
i saa mange Aar har været hans, og i hvil
ken ban ligesom er smeltet sammen med
den Idé, som er og altid var den bæren
de for Skolen i Aabenraa. Og saa mulig
gjordes jo Opfyldelsen af de store For
dringer, han stillede til os, kun af den
dybe Respekt, vi nærede for ham. Faa
Lærere vil kunne byde deres Elever saadanne Nødder at knække som dem, han
bød os, hvad enten det gjaldt om at for
klare et ikke altid helt let dansk Littera
turværk eller om at finde den indtil det
minutiøse nøjagtige Oversættelse af nogle
Linier Macaulay.
Grundighed, Nøjagtighed og Strenghed
i Fordringerne til sit eget som til vort Ar
bejde paa den ene Side og paa den anden
Redebonhed til at give Oplysninger om
alt, som kunde ligge os paa Hjerte, og en
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vis Evne til at indpode i os den samme
Begejstring, som han følte over for visse
af Litteraturens fremtrædende Skikkel
ser (Øhlenschlægers Tragedier og Hol
bergs og Hostrups Lystspil blev for os
under Gennemgangen den rammeste Al
vor eller de muntreste Løjer), det er for
disse Ting, jeg her bringer min Tak til
Ludvig Trier, og saa for den Venlighed
og Imødekommenhed, som han skæn
kede mig personligt igennem de to Aar,
han var min Lærer paa den kære, gamle
Skole, og ogsaa senere. Mit eget Arbejde
som Lærer vil altid, det følerjeg mig over
bevist om, bringe mig stærke Minder om
ham og hans Virken.

Otto Bjørneboe.
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aar Ludvig Trier alt i Skoletiden,
l’N men ogsaa siden i Livet fik en saa
stor - for mange endog afgørende - Ind
flydelse paa os Elever, tror jeg, det har
sin dybeste Aarsag i, at han i ganske sær
lig Grad netop forstod at undervise for
Livet.
Som hans Udsyn var stort, og hans
Trang til Frihed ikke mindre, var ogsaM
hans Undervisning anlagt i det store, og
den lod sigvanskelig indordne under Examensundervisningens snævre og tran
ge Former. Examiner stod for ham kun
som et - maaske nødvendigt - Onde, og
han har sikkert ofte følt sig som i »Spæn
detrøje«, naar han maatte tage Hensyn
til dem.
Der var Feststemning over hans Timer.
Vi følte os paa de høje Fjelde, hvor Luf
ten var ren og klar. Snæversyn og Bor
nerthed var udelukket.
Vi lærte ikke alene engelsk; vi lærte og
saa at elske den engelske Literatur, og
veg ikke tilbage for selve Shakespeare.
Vi lærte ikke alene at læse dansk; vi lær
te ogsaaat elske det danske Sprog og den
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danske Literatur. Vi lærte at læse med
Kritik og at skille Klinte fra Hvede. Vi
lærte at elske vore »Klassikere«.
Shakespeare og Macaulay - - Holberg og
Oehlenschläger; disse Navne havde vi
stadig for Øje.
Mange, mange Gange siden jeg gik ud
af Skolen, har jeg - og vist mange med
mig - stillet Navnene Heering og Trier
sammen, de to Personer, der har haft saa
stor Betydning for mig. Ved denne Lej
lighed skal vi jo holde os til den sidste.
Hav da Tak kære LudvigTrier for De
res store Uegennytte og Hjælpsomhed,
der kom saa mange af os til Gode. Tak
for det gode Exempel, De gav os i Grun
dighed, Punktlighed og Retlinethed. Tak
for det højbaarne Frisind, De den Gang
og altid har haaret til Skue, og endelig
Tak for at De viste os, at det ikke er »alt,
alt, alt, alt, - alt man for Penge kan faa«.
For det sidste takker jeg Dem ikke
mindst; thi dybest set er det da heldigvis
en stor Løgn, at »Pengene regerer Ver
den«. Den Sætning fik vi Velgørenheds-
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drenge da Gudskelov i vor Skoletid ram
met en forsvarlig Pæl igennem Livet, og
det er vi glade for.
Fa. Pedersen.

O
om Ludvig Trier bevarer jeg
fra de skønne og lærerige Timer i
Engelsk. Naar Undervisningen var forbi,
og han bød os Drenge Farvel, rejste vi
os fra vore Pladser for - efter vor kære
Lærers Ønske - af vore Lungers fulde
Kraft at raabe: »Liberty for ever«. Disse
Ord klinger herligt i mine Øren.

1V1
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Carl Lundsteen.
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jeg fremhæve noget særligt
blandt de mange,. Indtryk, jeg har
modtaget fra Ludvig Triers Undervis
ning og derigennem fra hans Personlig
hed, saa maa det blive den stærke Hæv
delse af Grundighed og Alvor i alt Ar
bejde, forbunden med en stærk og sund
Glæde over at arbejde. Ludvig Trier plej
er gerne at sige, at den bibelske For
bandelse over Adam: »I dit Ansigts Sved
skal du æde dit Brød«, i Virkeligheden
er en Velsignelse, og for ham har Arbej
det været en Velsignelse. De, der kender
ham, véd, at selv om han ved en Un
dervisningstimes Begyndelse kan være
i højeste Grad svag og lidende, saa er
den ene Time nok til at gøre ham stærk
og glad og faa ham til at glemme Syg
dommen og Svagheden. Mangfoldige
Gange, naar jeg senere hen i Livet ved
Studium eller andet Arbejde har følt mig
fristet til at gaa let hen over et eller an
det, som jeg nok vidste, at jeg egentlig
burde gøre mere grundigt, saa har jeg
altid maattet tænke paa Ludvig Triers
stærke og ubønhørlige Hævdelse af, at
kulde

S
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der for selv den allerringeste Pligtfor
sømmelse absolut ikke findes nogen
Undskyldning. Hvad man paatager sig
at gøre, det skal man gøre grundigt og
solidt til de mindste Enkeltheder; hvad
man vil tilegne sig ved Studium og Iagt
tagelse, skal man tilegne sig med fuld
Forstaaelse af alt - den Lærdom takker
jeg Ludvig Trier for.
En anden Side af Ludvig Triers Under
visning, som har gjort et stærkt Indtryk
paa mig, er den dybe Skønhedsglæde,
der gennemsyrer denne Undervisning.
Det var jo ikke blot Engelsk og Dansk,
som Ludvig Trier lærte os, det var først,
og fremmest Glæde over og Respekt for
det skønne og sande og ophøjede i Lite
ratur, i Kunst og i store Menneskers Liv.
Vi fik hos ham Grundlaget for en almen
Dannelse, som senere hen i Livet, maaske umærkeligt for mange, har gjort det
lettere for os at tilegne os de aandelige
Værdier, vi traf paa vor Vej. Ludvig
Triers Undervisning danner herved et
af de betydningsfuldeste Led i den Un
dervisningsform og den Opdragelses-
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maade, der altid har præget Velgøren
hedsskolen og gør den saa forskellig fra
alle andre Skoler.
Ludvig Triers førnævnte, stærke Hæv
delse af, at man til det yderste skal arbej
de og gøre sin Pligt, kanjo undertiden give
hans Væsen noget haardt og barskt. Én
hverver kender ham lidt nøjere, véd, at
ganske det modsatte er Grundpræget af
hans Natur. Har man blot een Gang rig
tigt set ind i hans Øine, saa vil man aldrig
glemme den Velvilje, og Menneskekær
lighed, der lyser ud deraf. Dette er dog
maaske det Indtryk af Ludvig Triers Væ
sen, der hos mig vil bevare sig klarestog
tydeligst, og som bevirker, at man ikke
blot nærer den største Agtelse og Ærbø
dighed for sin gamle Lærer, men tillige
holder af ham som af faa Mennesker,
man har kendt.
Hans Chr. Rus.

©
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e Drenge, som i Begyndelsen af Halv
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femserne kom ind i Velgørenheds
skolens første Klasse, saa op til de to æld
ste Klasser med en egen Respekt. Der op
pe læste Skolens Patriarker, Jacobsen,
Trier og Heering, der i vore Øjne var om
givet af en saadan Straaleglans, at der
endog faldt et vist Skær af Ærværdighed
over deres Elever.
Naar vi smaa Drenge saa Hr. Trier bli
ve modtaget ved Gadedøren af den der
til udnævnte Dreng, eller naar vi i Fri
kvarteret kunde slumpe til at se ham be
give sig fra femte Klasse til sjette, ledsaget
af de Elever, som det var overdraget at
bære Fodpose, Pult og Ordbøger, saa blev
vi tavse af Ærefrygt. Da vi selv naaede at
blive de ældste, mødte vi derfor til Lud
vig Triers Undervisning i Dansk og En
gelsk fulde af højtidelig Forventning og
parate til at gøre det Arbejde, der blev
krævet af os. Og hvad vi lærte, var først
og fremmest at arbejde. Arbejde maatte
vi med Macaulays Essays saa længe og
saa indgaaende, at vi trængte til Bunds.
Den dybe Forstaaelse gav os til Gengæld

110

en saadan Tilfredshed, at mange af os
netop vedTriers Engelskundervisning fik
Mod og Evne til at tilegne os den Littera
tur, som maa mere end flygtigt gennem
læses. Baade i Dansk og Engelsk var Un
dervisningens Form saa vidunderlig fast,
at alt egnede sig til at læres udenad, og
dens Indhold saa rigt og vækkende, at
vi fik Lyst til at søge yderligere Viden
paa mange Omraader. De mange Sidebe
mærkninger æggede til nye Begyndelser.
Trier gav f. Eks. flere af os vor første
Interesse for Kunst og Kunsthistorie.
For mig blev Ludvig Triers Fag saa be
tydningsfulde, at da jeg skulde vælge Fag
studium, var Sprog og Litteratur det, som
havde den største Interesse for mig, og
som jeg maatte vælge.
Hermann Vinterberg.

O
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Døden ikke den 2den Februar
1908 berøvet Ludvig Trier den al
lerbedste og mest trofaste Ven blandt de
Hundreder og Hundreder af Elever, han
er kommen i Berøring med under sin
lange Lærervirksomhed i »Det Forenede
Velgørenhedsselskabs Skole«, var dette
lille Bind neppe kommen til at indeholde
Linier fra min Haand; - jeg havde sand
synligvis overladt til denne Ven ogsaa at
bringe Ludvig Trier en Tak paa mine
Vegne. Thi Ludvig Triers Ven var - helt
fraset Broderskabet - ogsaa min Ven.
Meget - usigelig meget - har jeg denne
Broder og Ven at takke for lige fra hans
og mine første Barndomsaar og til hans
Dødsdag. Ikke mindst for den nænsom
me Haand, hvormed han i mine modnere Aar plejede det gryende Venskab
mellem Ludvig Trier og mig.
Jeg tror nemlig ikke, at Frøet til dette
Venskab blev spiredygtigt i mine Skoleaar. Jeg var hverken nogen særlig bega
vet eller særlig flittig Elev, og Konkur
rencen var paa den Tid - jeg kom ind i
Skolen 1860, - ret skarp mellem mange
avde

H
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fliiike Elever. Hvad jeg under disse For
hold præsterede i Undervisningstimerne
var ikke imponerende.
Dansk og Engelsk var dengang som den
Dag idag Ludvig Triers Undervisnings
fag i Skolen. Det var med ret mangel
fulde Kundskaber i begge disse Fag og,
forøvrigt ogsaa i de andre Skolefagjeg
forlod Skolen, men jeg lægger her helt
og holdent Ansvaret paa mine egne Skul
dre - og Omstændighedernes. Én Ting
havde Ludvig Trier imidlertid lært mig
saa grundigt i de danske Timer, at jeg
tror, jeg aldrig siden har forsyndet mig
paa dette Omraade, nemlig Benyttelsen
af de tilbagevisende Stedord dem og sig.
Og efter Skoletiden kom Trangen og
Lysten til at forsøge at komme paa Højde
med denne Viden, ogsaa hvor det gjaldt
anden Kendskab til Modersmaalets
Grammatik. Her er kun Plads til at be
væge sig i Antydninger, men jeg tror, jeg
har Ret, naar jeg siger, at et Eksempel
som dette kan tjene til at illustrere Lud
vig Triers store Betydning som Lærer.
Mere tilfældigt var det vel nok, at ogsaa

IV. Ludvig Trier, Adolf Hansen tilv.
Oskar Hansen i Midten. Minde om en Fodtur i Skanne 1877.

113

Ludvig Triers andet Undervisningsfag
senere kom til at fange min Interesse. De
engelske Gloser, jeg - nogle faa Minutter
før Undervisningstimen begyndte - lidt
vel meget paa Maa og Faa skrev ned i
Kollegiehæftet ude ved det forfaldne Køk
kenbord i Lokalet paa Østergade, lærte
jeg senere under mange Aaifc Ophold i
London. Jeg er glad ved, jeg fik dem lært ;
- det bidrog maaske ogsaa lidt til at dan
ne Bindeled mellem Ludvig Trier og mig.
Jeg er den Skole, hvor jeg tilbragte mine
tre sidste Skoleaar, taknemlig for meget.
Men jeg er Ludvig Trier taknemlig-for
mere. Det blev ham, der for mit Vedkom
mende først og fremmest kom til at give
disse Aar deres faste og gode Stempel.
Oskar Hansen.
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ERmaafraVelgjørenhedsskolensførste Dage have været noget fængslen
de og stærkt samlende i dens Gjerning,
noget der - trods alle Brøst - har kunnet
bevare og fornye det frivillige Lærer
korps, der har haaret Skolen gjennem de
mange Aar. Det har vel haft sin Grund i
unge, levende Menneskers Trang og Lyst
til at arbejde uden Systemers Spænde
trøje.
Her har Ludvig Trier følt sig hjemme;
under disse frie Forhold har han kun
net udfolde sit Væsens Egenhed i de
mange Åar, der er gaaet. At han har
gjort det til Glæde for sine Elever, der
om er der paa hvert Blad i denne Bog
fortalt. Den er i al Beskedenhed et to
nende Kor fra taknemlige Mennesker,
rettet mod en enkelt elsket og sjælden
trofast Lærer.
Blandt disse Mennesker hører jeg til
Eleverne fra hans første Tid, uden dog
at have hørt til hans særlige Kreds. Da
vi paa vore ældre Dage fik med hinan
den at gjøre, har Trier lejlighedsvis min
det mig om, at jeg havde været en meget
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tarvelig Elev. Til Gjengjæld har jeg hu
sket ham paa, at han en Gang i Kaadhed
har holdt mig udenfor sit Vindu paa
Frederiks Hospital. Triers Hukommelse
er paa dette Punkt ikke, saa god som
min, men derimod er den sikkert solid
nok, hvad min Ringhed som Skoledreng
angaar.
For min Bevidsthed staar LudvigTrier
som den begejstrede Literatur- og Theaterelsker; i mine Øjne har han været
Ungdommen selv, altid tillidsfuld over
for de ny literære Ideer og de af disses
Bærere, hvis Ægthed han troede paa.
Har mon hans Livs kjæreste Gjerning,
den fortsatte Undervisning af stræbende
Ungdom, bevaret ham saa mærkelig frisk
og troende; er det maaske Lønnen for
et stort Arbejde i Kjærlighed til Ungdom,
at han, aldrig trættet af Arbejdet, knap
nok kuet af Sygdom, endnu paa mange
Punkter har Tillid, hvor det er glippet
for mange af os andre?
Underligt nok, at hans Personlighed
ikke af en Forfatter er taget op til indgaaende Skildring. Hans egenartede Stilling
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til hele det literære Røre fra Halvfjerserne og Aarhundredet ud, som en af de
mest interesserede Læsere og Tilskuere,
der var omgivet af en Skare ungeMændog
Kvinder, som videiystne lod sig paavirke,
det maatte have været et herligt Stof. —
Ganske vist, han færdedes aldrig meget
udenfor sine snævrere Kredse, stærkest
optaget af sin egen Gjerning, men set er
hangdog.
Henrik Pontoppidan, der kun flygtigere
har kjendt ham fra Selskabsliv, vier ham
en lille Skildring i » Lykke Per, hans Kjærlighedt. . . . »Aron Israel, der i visse
Krese nød et Ry, som kunde sidestilles
med selve Dr. Nathans......... Hvad der
havde skabt hans Anseelse, var hans
sjeldne Uegennyttighed, en Uselviskhed
af den særegent ophøjede Art, som for
trinsvis træffes mellem Jøder. Hans man
ge Venner sagde om ham, at hans Sjæl
var lige saa ren, som hans Frakke gerne
var plettet....« Billedet er i dets vide
re Udformning sikkert sammenblandet
med Erindringer om en anden literær
Mand af jødisk Æt. Det er flygtigt og
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uden nøjere Kjendskab til Manden. Tri
ers Frakke f. Ex. har aldrig udmærket
sig ved at være plettet.
Jeppe Aakjær, der vistnok har læst hos
Trier, hvad Pontoppidan ikke har, giver
i »Bondens Søn* et hurtigt Rids af en Læ
rer, for hvilken utvivlsomt Trier er Mo
del: ».... en varmblodig Idealist, der i
over en Menneskealder havde undervist
Kreti og Pieti med en aldrig kølnet Iver
og uden ringeste Vederlag. Han kunde
i Undervisningstimen vridé sine Hænder
i Fortvivlelse over en Glosebommert...
men han kunde ogsaa udenfor Timen
lægge sin Arm om en Elevs Skulder med
en Ynglings Ild og med ciceroiansk Vel
talenhed, midt i en lyshaaret Klynge af
dæmrende Ungdom, tilrettelægge »de
nye skønne Lærdomme«, der var satte i
Omløb af hin store, tilbedte Doktor,... «
I hyggelig, selskabelig Omgang, helst
indenfor egne Vægge, er Trier i sit Es.
Ligesaa villig til at lede og følge alvorlig
Meningsudveksling som til at more sig
over den ubeherskede Munterhed, der
lejlighedsvis kan bryde frem. Den Kaad-
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hed han i sin Ungdom selv kunde ud
folde, er han fremdeles i Stand til at
nyde, naar en af hans Gjæster giver sligt
frit Løb. Triers Latter er den hjerteligste
for et eller andet godt Indfald.
Dr. Adolf Hansen, den gode Kjender
af engelsk Literatur, Manden med det
sjældent fine Sind og det rolige Væsen,
var en fast Kjærne i Triers Kreds. Ogsaa
han var Elev fra Skolen, og ingen anden
har været nærmere knyttet til Trier. De
tos Venskab var dybt og trofast, og de
tungeste Ord, jeg har hørt Trier sige,
faldt, da denne hans dyrebare Ven var
død. Da Trier fyldte 70 Aar, havde Adolf
Hansen den gode Tanke i sit Hjem at
samle en lille Kreds for at fejre Dagen.
Her holdt han den Tale, der slutter dette
lille Bind, og i den siger han i skjæmtsom
Form Ludvig Trier de smukke og var
me Ord, som den ene Ven ved en sjæl
den Lejlighed tør sige til den anden. Ta
len er i knap Form en Tak og et Bidrag
til vor kjære, gamle Lærers Karakteri
stik, vi alle kan samles om.
F. Hendriksen.
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10 JULI 1907
A, Trier, nu har vi dig, der sidder du,
og nu er du den! Det er gaaet dig,
som det burde være gaaet Don Juan:
»saaledes vi dig fanged vist - skønt med
en Del Besvær. « Og nu, da du sidder i Net
tet, nytter det ikke, at du spræller; vi,
eller jeg i det mindste, vil have Lov til at
sige dig et Par Ord.
Mellem dem, der sidder her, er jeg ikke
den, der har kendt dig længst. Og dog er
det en god Stund siden, du første Gang, i
Foraaret 1860, fik med Oskar og mig at
gøre, da du vejede vor danske Viden paa
din Vægtskaal, den Gang vi slap ind i
Velgørenheden. Først Aaret efter tog Be
kendtskabet dog bedre Fart, og jeg tror,
jeg kan sige, at i disse mere end 46 Aar
har du og jeg egentlig gaaet Side om Side
eller dog ikke længere borte, end at vi har
kunnet raabe til hinanden. Mere eller
mindre gælder det samme om de andre
af dine gamle Elever, du her ser om
kring dig. Du har været vor Lærer, du
er blevet vor Ven ; du har været vor Fa’er,

J
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du er blevet vor Bro’er. Og det er du
blevet, fordi du ikke blot lærte os, at
Øhlenslæger er født 1779 og at to be be
tyder at være, men fordi du bag din Med
delelse af disse ubestridelige Kendsger
ningervaret udpræget menneskeligt Sind
med en Varme og en Styrke, med en Sær
egenhed og maaske ogsaa undertiden en
Særhed, der ligesom fik Tag i os, da vi
var helt unge, og holdt os godt fast gen
nem Åarene: du var som Ørnen, der slog
sine Kløer om den unge Ganymed; du
førte os opad, opad til det lyse Olymp.
Din Kærlighed til det, du vilde indvi os
i, var saa dyb og saa ægte ; jeg husker end
nu, naar du vilde læse højt for os, hvor
pietetsfuld du tog et Bind af Øhlenschlæ
ger op af din Frakkelomme, - som vist
nok siden den Tid er tiltaget i Omfang og
Dybde, - og hvor varsomt og nænsomt
du lukkede det op.
Og den Ihærdighed, du lagde i din
Lærergærning, den, som var din, var saa
stærk og saa sejg, at du kunde give Eks
empel til den. Virksomhed, hver af os
fik. - Nu sidder du der iblandt os, og du
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synes vist selv, du er frygtelig gammel.
Men det har du nu altid gjort. Eller du
har i hvert F aid, selv da du var i Tyver
ne, ligesom villet forbløffe os med din
umaadelige Alder. Og holder du nu end
70-aarig Fødselsdag idag, saa maa du
huske paa, at du lige omtrent for et
halvt Aar siden ude paa Hospitalet, da
vi var ængstelige for dig, jo ligesom hav
de en ny Fødselsdag; - og tager vi Middel
tallet mellem disse to, faar vi 35*/4 Aar,
og det kan omtrent passe. Vi hilser dig
altsaa allesammen her iaften som en
genfødt Mand, der har faaet nye Kræf
ter. Og saa vil vi bekranse dig., Men du
faar nøjes med en Krans, som vel er
usynlig, men ikke derfor uvirkelig. Den
er bundet af stærke, grønne Mindeblade
fra mange, mange gode og indholdsrige
Timer, enten det nu var i fri Luft i
Juli eller Oktober, eller det var i dine
egne bogombæltede Stuer, og den er ind
flettet med friske Takkeblomster for det,
du i de mange og lange Aar har været
for hver af os. Og saa drikker vi alle, som
er her tilstede, din Slægt, dine Venner,
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dine Elever, din Skaal til Bunds, og i
Form af tre Hurraer sætter vi tre Segl
under vore gode Ønsker for dig.
LUDVIG TRIER LEVE!

Adolf Hansen.

V. Ludvig Tiuek i sit Hjem. Fotografi af Emil Poulsen.
Januar 1909.
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