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Arne Bentsens forord.
Hermed kan jeg prå sentere min oldefader, bygmester Andreas Bentsens (1839-1914) levnedsbeskrivelse
i en ny udgave. Forma let er f½rst og fremmest at g½re beskrivelsen tilgå ngelig og i det hele taget at g½re
opmå rksom pa materialets eksistens.
Grundlaget for nå rvå rende skrift er syv ha ndskrevne og illustrede stilehå fter, som Andreas Bentsen
skrev i perioden 1910-1913. Af disse har der cirkuleret nogle fotokopier blandt familiemedlemmerne.
Men da disse kopier har vå ret upraktiske at ha ndtere og relativt svå re at lå se, har jeg fundet det
relevant, ved hjå lp af nutidens skriveredskaber, at g½re disse interessante skrifter mere tilgå ngelige.
I f½rste omgang var det min ambition kun at tage mig af den skriftlige side af sagen, men det viste sig
snart at en del af det omfattende billedmateriale, ville v å re en uundvå rlighed som illustration. Da jeg
efter noget besvå r fik gravet de originale hå fter frem fra Rigsarkivet (hvor de ogsa vil ligge i
fremtiden), viste det sig at der h½rte over 300 billeder til. At gengive alle disse, ville v å re
arbejdsmå ssigt og ½konomisk uoverkommeligt, derfor har jeg i samarbejde med mine for å ldre, Inger og
Sigurd Bentsen, udvalgt de ca. 70 billeder som jeg umiddelbart betragter som de mest interessante.
Med hensyn til gengivelsen af teksten, har jeg redigeret s a lidt som overhovedet muligt. Na r det har
vå ret n½dvendigt at redigere i det hele taget, har det hovedsageligt v å ret fordi jeg har villet undga at
medtage henvisninger til og omtale af billeder samt dokumenter, der ikke er gengivet her. Ang a ende
stavningen har jeg bibeholdt den gamle stil, men der findes i originalen eksempler p a at samme ord er
stavet forskelligt. Her har jeg fors½gt konsekvent at stave ens. Et eksempel herp a er ordet, straks, som at
og til i originalen er stavet strags.
Umiddelbart ville man tro at bogstavet a var skrevet som aa, men det er ikke tilfå ldet, og det er blot et
enkelt eksempel pa at Andreas Bentsen, ikke mindst p.g.a. af sin h ½jskoletilknytning, var et godt stykke
forud for sin tid.
Anga ende det indholdsmå ssige, opdager man hurtigt at dette skrift, ud over at v å re en livshistorie og en
redeg½relse for familiemå ssige forhold, i h½j grad opruller et betydningsfuldt stykke Danmarkshistorie.
Hvis man i forvejen kender lidt til Danmarkshistorien fra 1848 til 1. Verdenskrig, vil man finde det
pa faldende hvor meget Andreas Bentsens samtid fik indflydelse p a hans liv og virke. Ligesom han til
gengå ld, i kraft af sin ildhu og sin store interesse for alt hvad han kom i ber ½ring med, fik en enorm
betydning for sine omgivelser, og i mange sammenh å nge bliver eksponent for sin tid. Det er efter min
mening dette forhold iså r, der g½r nå rvå rende beskrivelse til så rdeles spå ndende og relevant lå sning.
Til sidst ma jeg rette en tak til alle der har hjulpet til med dette projekt. Specielt til mine for å ldre, der
har sta et til ra dighed med korrekturlå sning og med opklarende oplysninger, og til min gode ven, Peter
Funch der har vå ret behjå lpelig med adgang til og vejledning i scanning og overf ½rsel af billeder.
Sluttelig tak til Rigsarkivet for udl a n af de originale hå fter.
Frederiksberg, Juli 1992
Arne Bentsen
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Forfatterens forord.
I a ret 1893 hen imod den tid da jeg havde opholdt mig i Vallekilde i 25 a r, bad Ernst Trier mig om
nogle oplysninger vedr½rende mit levnet, som han vilde bringe i slutningen af Oktober m a ned til dette
a rs eftera rsm½de ved en lille festlighed i anledning af mit komme til Vallekilde i Oktober 1868, men
så rlig fordi han havde tå nkt pa at fortså tte sin tidligere udkomne bog "25 a rs skolevirksomhed i
Vallekilde"; et arbejde han dog ikke na ede at fa fortsat. Jeg havde netop i 1893 om eftera ret intet som
så rlig optog min tid, og besluttede derfor straks at efterkomme hans ½nske, og tog sa fat pa arbejdet. Jeg
fik godt begyndt; idet jeg i nå vnte eftera r fik skrevet lidt over 100 kvartsider som jeg kunde l a ne Trier
til gennemsyn, f½r omskrevne m½de skulde holdes.
Samme a r d½de Ernst Trier d. 29. December 1893, og nu blev der for mig ej tale om forts å ttelse af
skriftet fra min ha nd i mange a r, sa det f½rst blev efter, at jeg havde opgivet sa vel min
bygmestervirksomhed som mit skolearbejde, og havde overdraget det sidste til min s ½n Ivar, efter
forudga ende aftale med folkeh½jskolens forstander Povl Hansen, og hvorefter min s ½n afk½bte mig
skolen med bygninger og skolebohave samt ½vrigt tilh½r.
Han havde i 3 a r boet i den vestlige del af min beboelseslejlighed, men efter at have afk ½bt mig
ejendommen i 1907, i Juni termin, overtog han det hele i Oktober s. a ., medens min hustru og jeg efter
min s½ster Jensines d½d til sidstnå vnte tid, flyttede fra det gamle sted over p a den anden side af
k½revejen til den der liggende ejendom, det lille husmandshus, som jeg efter k ½bet i 1882, da vi skulde
have plads til at bygge valgmenighedskirken p a , selv havde beholdt, efter at plads var udlagt til kirke,
prå stebolig og rejsestald, medens de ½vrige grunde, som snart efter blev bebyggede, i hovedsagen
efterha nden blev afhå ndede, mest efter tidligere indga ede aftaler til de forskellige ejere af disse huse, i
det der lå nge havde vå ret trang til byggepladser i folkeh½jskolens nå rhed.
Nu var jeg sa heldig at have et hus til ra dighed, som med lidt senere foretagne å ndringer og
ombygninger kunde benyttes til vort fremtidige alderdoms opholdssted.
Huset havde dog i de mellemliggende a r i h½jeste grad skiftet prå g. Fra at vå re et husmandshus med en
stue, en lille forstue med et slags k½kken bagved og en gammeldags skorsten over 3 alen i firkant,
benyttedes resten af huset til en tå rskelo (uden bjå lker), hvor min formand havde
trå skomager-vå rksted, og ellers til brå ndselsrum, foderlo og stald for k½er og svin.
Jeg havde f½rst taget den forholdsvis store stue i brug som v å rksted, og her blev kirkebå nke, oppe og
nede, lavet tillige med trapper m.m. Dog hermed var ogs a trangen til vå rksted forbi. Et a rstid havde
snedker Jens Lund og hustru bopå l der; et a rstid stod huset ledigt; men sa fik lå rer Gravesen bopå l der,
og i 1888 fik jeg bygget skolestue til mine b ½rn, og enkelte andre kom med til den skolegang, s a vi fra
dette a r fik vor senere friskole grundlagt. Til denne blev der imidlertid bygget nyt i a ret 1903.
Efter selv at vå re kommet til ro i mit nuvå rende hjem her, har jeg sa taget mig for at udvide og
omskrive mine f½rste optegnelser, som hermed pa ny trå der frem.
Vallekilde 6. Maj 1910.
Andreas Bentsen
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Optegnelser om mit levnet.
Bestemt for mine bÅ rn.
1. hefte
Fra tiden 1839 - 1860.

Andreas Bentsen

Vor nuvø rende bopø l i Vallekilde. Maj 1910.
Andreas Bentsen

A r 1839
De 40 ridderes dag (9. Marts) blev jeg
f½dt i KvanlÅ se Skole, som ligger 1
1/8 mil s.s.vest for Holbå k, og jeg
blev d. 30 Maj s.a . d½bt i Kvanl½se
kirke med navnet Andreas Peter
efter min faders tidligt afd½de
tvillingbroder af samme navn. Min
fader var lå rer Georg Philip Bentsen,
min moder Ane Kirstine Jensdatter.
Kvanlåse skole, grundet i Maj 1806, synet 29. Maj 1807.
Om det var f½r eller efter at forrygende snefog pa dagen for min f½dsel, at der var "tre sole pa himlen"
(to sa kaldte bisole) er jeg usikker pa ; derimod blev der samtidig fortalt, at "madammen" blev l å sset af i
en stor snedrive, hvori slå den vå ltede. At jeg efter de solemå rker kom til i mit senere liv at dyrke
"meteologien" i 20 a r til stadighed, kan det mulig have vå ret et "varsel" om, hvis ellers solemå rker har
nogen betydning.
Mine f½rste mindelser knytter sig til min moder, ikke alene i hendes umiddelbare forhold til mig, men
så rlig til hendes få rd i hjemmet. Sa ledes kan jeg tidligt mindes hende n a r hun må skede til brygning,
satte br½d i ovnen til bagning, syslede med bierne b a de for at fa dem i kuben, na r de havde svå rmet,
eller na r hun efter at bierne var "taget op" aftenen pa Bartolumå usdagen (24. August), det vil sige drå bt
dem med svovlsyrling, og derefter behandlet honningen med afdrivning og afpresning af vokset,
mj½dbrygningen, og sa så rlig hendes brug af spinderokken ba de til uld og h½r; og der har jeg altid
beundret hendes h½rspind, det fint spundne garn og den hurtighed hvormed hun tr a dte rokkeladet,
medens hun lod den fine tra d l½be i tenen, snart ved h½jre og snart ved venstre ha nd. Hun manglede blot
den af Sten Stensen Blicher fra Sverige indf½rte rok med 2 tene. Jeg mindes ogsa en af mine f½rste
udflugter med hende til vå ver Kristian S½rensen i N½kkentved, hvor jeg fik lov til, mens garnet skulde
rendes, at sidde inde pa krydset og k½re rundt, mens garnet lagde sig rundt om "renden". S a mindes jeg
ogsa hendes ta rer, ba de da tyve stjal hendes h½rgarn, som var hå ngt til bleg om natten, og en lignende
må ngde garn (til ialt 70 alen) fint h½rlå rred, som var sat i vå v hos en vå ver i Mogenstrup, og som
brå ndte ved en ildl½s der, uden at hun kunde fa erstatning. Na r hun sad ved rokken eller ved syt½jet,
fortalte hun os ofte om sit hjem i Kvanl ½se i den nordvestligste af ga rdene i byen. Hun var f½dt der 1812,
de "11.000 jomfruers dag", d. 21. Oktober, der i ½vrigt ogsa blev hendes d½dsdag 38 a r efter. Hendes
fader, der var 46Ø a r og sognefoged, d½de i 1821 da hun var 9 a r gammel; men de to å ldre br½dre
styrede ga rden efter hinanden for moderen. Min moder ma tte dog i tidens skik tage ha nd i med, ogsa i
markarbejdet ba de i va r og h½st, selv til arbejde som at k½re harve, str½ m½g og skå re t½rv. En hå ndelse
fra dette sidste mindes jeg grant, at hun fortalte mig. Hun var ned p a t½rveskå r i den mose, som la i
markens nord½stlige hj½rneskel, halvt pa ga rdens og halvt pa naboens (Thomas Jensens) mark. De spiste
midaftensmad samtidig fra begge ga rde og sad alle i hob ved gå ret. En ung knå gt fra naboga rden, Peder
Jensen snakkede med om kå resteri og siger: Na r jeg skal have mig en kå reste, skal det vå re en k½n lille
korsklå det½s som sognefogedenkens Ane Kirstine (min moder senere), og i det samme napper han
hende om halsen og r½ver et kys fra hende. Hun var imidlertid snar, og langer ham et v å ldigt ½reklask,
men hun opirrer ham derved, sa han i arrigskab skyder hende baglå ns ud i en nå rliggende t½rvegrav.
Den streg glemte hun aldrig siden. "Tosseper", som hun kaldte ham.
Lad mig imidlertid ga tilbage til det tidligste jeg ved om min f ½deby KvanlÅ se. Navnet skriver sig
sikkert fra ordet Kvann, en plante hvis latinske navn er Angeliqa, af hvilke der findes mindst to arter;
den ene hedder Skovkvann og den anden Vandkvann. Rimeligvis har den sidste givet byen navn, da et
bå kkkel½b (i min barndom meget st½rre end nu), som kom fra M½rkemose, gik i skellet ved Vinstrup

m½llebakke og Havremarkshusene forbi huset ved m ½llen, hvor der sikkert engang har vå ret vandm½lle,
f½r vejrm½llen blev bygget, derfra forbi Blandebjerg i S½ga rdsskellet til byen Kvanl½se, hvor den
sa kaldte Enghave engang har vå ret en s½ tå t nordvest for kirken.
Kirken er oprindelig en kampestenskirke i romansk stil med senere indbyggede gotiske hv å lvinger, over
hvilke der endnu pa ydermuren mod nord findes spor af kalkmalerier. Senere er t a rnet, bredt og svå rt,
tilbygget, og derefter er skibet forlå nget med to nyere hvå lvingsfag mod ½st, men uden noget egentlig
sanghus (kor) eller apsis, som vel oprindelig har v å ret der ogsa . Af gamle ting findes en
kampestensd½befond med stor dyb kumme med en tovsnoning p a randen, og over kummen et
messingfad (hvori jeg er d½bt, sa vel som min moder).
Kirkestolene er meget gamle vist nok fra sidste halvdel af 1500 tallet. Den gamle s å rdeles smukke
kirked½r i renå ssancestil nu smukt istandsat, har indskrift "Denne d ½r lod Jep Nielsen g½r, 91". Det er
efter datidsskrivema de 1591, hvad der stemmer med d½rens stil og med 1500 tallets skrivebrug. I senere
fundne navnelister (matrikelsbeskrivelser fra 1666 og 1690) over Kvannl ½se bymå nd findes navnet "Jep
Nielsen" ikke. Desvå rre findes intet a rstal pa hans og hustruens gravmå le, en stor nu i korets nordre
vå g indmuret gravsten med f½lgende indskrift:
"Her ligger begravet å rlig mand Jep Niels½n, som var kirkevå rge til
Kvanl½se sogn udi 30 a r og d½de han..............
med hans kiå re hustrue Anne Lavris Datter,
og d½de hun.................
Sa elskte Gud verden at alle som tro pa ham ikke skal fortabes,
men have det evige liv. Joh. 3.
Denne sten h½r Jep Niels½n til og hans sande arvinger."
Disse sidste har blot fors½mt at lade d½dsdage og a rstal herfor indhugge i stenene.
Efter slå gtens sagn havde Jep Niels½n haft tre ga rdes jorde, som la med tre og tre agre pa by vangene og
var sa ledes en storga rd og la ej ½de for trå er, men havde endnu i min barndom, hvor jeg kom hos min
morbroder Peder Jensen, som da ejede mors og slå gtens f½dega rd der havde tilh½rt Jep Niels½n, levning
af en st½rre have vest for ga rden med gamle frugttrå er og enkelte store gamle elmetrå er. Hvor
tofteporten f½rte ud mod syd i det venstre hj½rne var en lille indelukket få have med vanding for
kreaturerne.
Byen med sin syd- og nordga ende gade var begrå nset af sine vangeled, og tofterne var indhegnede.
Byvangene havde f½lgende navne: I Kvanl½se hed den nordre vang, Skovvangen; her i gennem f½rte
Skovvejen fra S½ga rdshuset ad Jå gersholen, den gamle kro. Nykro blev f½rst bygget efter at
Holbå k-Sor½vejen i 1820 blev optaget som amtsvej, og blev da lagt ved korsvejen t å t nord for
Kvanl½se. Den sydvestre Vang til hj½rnet af skolevå nget hed A sevangen og den syd½stre hed
Bjerrevang, så rtegnet ved navne som Lodager, Blandebjerg, Strå dermose, Egemose, Hundsmedalen,
Harretoren og Havrea s; (det navn er mig ubekendt, men har formentlig givet navn til Havremarken). Af
de andre navne pa sognets byvange skal nå vnes, i Holl½se: Refshalevang, S½strupvang og
Ruskebjergvang. I Igels½ hed den nordre vang, Kirkevangen, den sydvestre, S ½vangen og den syd½stre,
Bjerrevangen, (heri Magles½ og M½rkemosebjerg). I Brorfelde kaldtes vangene for Åsknebjergvangen,
Garsedevangen og Bulmevangen (den sidste i syd ½st mod skoven og i denne vang, Så llebjerg.

De å ldste minder fra Kvanl½se er
kirkens. Den lille kirkeklokke er vist
nok fra tiden f½r reformationen; den er
st½bt i Kalundborg af en derboende
"geter" (gjuter eller gyder). Den store
klokke er omst½bt pa 1800 tallet (1). I
det sydvestre hj½rne af kirkega rden la
i min barndom "klokkerens" hus, som
var levning af en gammel lade for
tiendekorn med smukt gotisk
murvå rk pa gavlen. Nu er huset
nedrevet og ny lighus opf½rt.
Kvanlåse kirke.
Ved at unders½ge de gamle matrikelsb½ger fra Frederik 3. tid (1666) og Christian 5. 1690, ses det, at
Kvanl½se By det f½rstnå vnte a r havde 17 ga rde, og efter det sidstnå vnte 18 ga rde; men efter det 1666
ydede "landgilde" var der stor forskel pa ydelserne. 6 ga rde ydede fra 14Ø til 17Ø tnd. hartkorn, 8 ga rde
ydede fra 10 til 14 tnd., 1 ydede 6 1/4 tnd. og 3 ydede mellem 3 og 4 tnd. hartkorn. Den st ½rste med
17Ø tnd. gjorde ugedage til S½ga rd (i Vinstrup), og en ga rd med 15Ø tnd. tjente til Vognserup, en pa
4Ø til H½rbyga rd; to ga rde, en pa 13 3/4 og en pa 16 1/4 tilh½rer Kgl. Mayestå t men er udlagt som
ryttergods.
I matriklen for 1690 haves to hartkornsfortegnelser for hver g a rd, antydet ved gammelt og ved nyt
hartkorn. Det ny hartkorn er det laveste og neds å ttelserne kan vå re fra 1/3 til 1/4 af de opgivne tnd.;
st½rst nedså ttelse fa r ga rd nr. 14, tilh½rende kgl. mayestå t med bruger Laurids S½frins½n fra 17Ø til 10
1/8 tnd. Denne ga rd nå vnes som tilforn ½dega rd. Sidstnå vnte rå kke ga rde i Kvanl½se har i 1690 vå ret
meget opsplittede, hvad ejere anga r; disse kaldes pa listen proprietå rer. Ejerne her var f½lgende: 6 ga rde
og et hus ejedes af kgl. mayestå t, 4 ga rde og 1 hus af velba rne hr. Christian Skeel til Vinstrup(S½ga rd);
3 ga rde ejedes af dr. H. Bagge, som senere blev Sjå llands biskop, 2 ga rde var ryttergods; en ga rd har
tilh½rt Frydendal; ejer var justitsra d dr. Rasmus Vinding og derefter hans s½n professor Povl Vinding; en
ga rd tilh½rte hr. Korfits Trolle, og en ga rd baron Mourits von Podebusk (2) tillige med et hus. To huse
tilh½rte Kvanl½se kirke. Den st½rste ga rd med nyt hartkorn (under Frydendal) havde 10 tnd. 5 skp., den
mindste (under dr. Bagge) 2 tnd. 2 skp. Det ses ej om universitetet da har ejet nogen af disse g a rde; men
1 ga rd: Kvanl½se, er dog endnu universitetsga rd med arvefå ste.
Da 4 af disse ga rde har under 3 tnd. hartkorn og en har under 5 tnd., medens resten har mellem 8 og 11
tnd., ma disse sma ga rde dels vå re lagt sammen, eller en mulig to har vå ret lagt under andre, i det tallet
18, senere i 1804 kun er 14 (3)
KvanlÅ se by har derefter med Holbök Slots ladegard haft forskellige ejere, en tid Eriksholm (4),
derefter sammen med Aastrup den rige enke fru Kofod. Efter hendes d ½d solgtes Holbå k ladega rd med
gods i 1838 til cand. jur. Rottb ½l, der senere solgte b½ndergodset.
Min moders f½dega rd kom i 2. halvdel af 1700 tallet i ga rdfå ste til Peder Larsen, min moders morfar.
Han var f½dt 1744, var s½n af Lars Nielsen af Snevre (f½dt 1707). Peder Larsen blev gift med gmd. i
Marup, Peder Kristiansens datter Kirsten og de blev meget gamle folk (Peder Larsen d ½de 1825); deres
eneste datter Karen; min mormoder d½de i 1838 efter at have vå ret enke i 17 a r. Hun var f½dt 1780,
blev gift med Jens Pedersen (f½dt 1774) en s½n af gmd. Peder Jensen i Kvanl½se (nuvå rende Lars P.
Larsens ga rd) der igen var en s½n af husmand Jens Pedersen i Sdr. Jå rnl½se. Ved at unders½ge
kirkebogen for Sdr. Jå rnl½se, hvor de to af mine oldefå dre pa m½drende side er d½bte og konfirmerede,

hedder det sa ledes:
"Konfirmeret 1758, s½ndag efter Pa ske d. 2. April: Peder, husmand Jens Pedersens s ½n i Sdr. Jå rnl½se;
han lå ser godt i bog (5), har den ganske qateqkismus og Pontoppidans forklaring, kan de 7 Davids
poenitentse-psalmer, kan af kirkepsalmer: "I d ½den Jesus blunded", " Jeg ra ber fast o Herre", "Udi min
angst og n½d". Han har et ypperligt hoved og en velsignet oplysning: er 17 a r."
"Konfirmeret 1761 Peder (6), Lars Nielsens s½n i Snevre, er 17 a r, har lå st katekismus og forklaring, 3
af Davids og et par af kirke-psalmer, har smuk oplysning, er agtsom, er efter sin alder fornuftig og
sindig."
Om disse to oldefå dre hed det, at de begge var "troende folk" og meget bibelst å rke. Peder Larsen blev
sognefoged, overlevede sin svigers½n i 4 a r (d½de i 1825). Han formanede sine b½rneb½rn til Gudsfrygt
og n½jsomhed. Min moder mindes en af hans talema der om det sidste: "Dagene er lange, ma ltiderne er
mange; spar pa syltemå lken b½rn". Gamle Peder Jensen, der var f½dt 1740 og d½de 1832, altsa omtr. 92
a r, fik sa sin å ldste s½n, Jens Pedersen gift med Peder Larsens datter Karen, der var f½dt 1780 og d½de
1838. Disse blev min moders forå ldre. Arstallet for deres vielse har jeg ikke kunnet opspore (7), fordi
en kirkebog er brå ndt i Nr. Jå rnl½se prå stega rd. Det har vå ret lige i begyndelsen af hundredea ret,
endnu f½r få llesskabet i byen blev ophå vet, da Jens Pedersens navn sta r pa matrikelkontorets
udskiftnings-protokol 1804. Han overtog sin svigerfaders bestilling, som sognefoged, da han overtog
ga rden, og han udf½rte ogsa en indhegning af marken for de skels vedkommende, der tilfaldt ham.
Tillige satte han jordgå rde hvor den sydlige halvdel af lodden gr å nsede til "Skovvejen" og plantede
h½jstammede piletrå er langs denne vej pa gå ret, en plantning der stod henimod slutningen af 1800
tallet. For plantning og for udmå rket jordbrug modtog han det kgl. landhusholdnings-selskabs store
s½lvbå ger, der tilfaldt hans yngste s½n Kristen Jensen (senere Lille Knapstrup), der kun var Ø a r gl. ved
Jens Pedersens d½d 1821. I sine yngre dage han vå ret avlskarl hos pastor Reinga rd (8) i Sdr. Jå rnl½se
(som kastede jord pa J.P.'s kiste og har skrevet et mindeskrift vedr ½rende jordfå stelsen), og man sk½nner
at han har vå ret afholdt af prå sten. Jens Pedersen efterlod sig tre s½nner og tre d½tre, f½dte sa ledes: Lars
Jensen (Svenslettega rd i Sdr. Jå rnl½se), Sidse Marie Jensdatter, gift med Thor Bertelsen, Kvanl ½se;
Peder Jensen, overtog f½dega rden, Ane Kirstine Jensdatter (min moder), Kristiane Jensdatter gift med
Morten Jespersen (f½rst i N½kkentved, derefter Tudse-Lundega rd og sidst i Kvarml½se); Kristen Jensen,
Lille Knapstrup.
Min moder blev konfirmeret 1826, og i den tid blev hendes sind (i forbindelse med p a virkning af hendes
gamle morfader Peder Larsen) stå rkt optaget af dagen for bekrå ftelsen af hendes da bspagt, en der
indvirkede pa hendes hele kristelige liv, og som hun ofte n å vnede for os, hendes b½rn, lige til hendes
d½d i 1850, efter langt sygeleje.
Som nå vnt forud ma tte pigeb½rnene tage del i al slags arbejde i stald, lade og mark. Efter
statsbankerotten og krigen 1807-14 var landet forarmet. Som n å vnt var den daglige kost meget n½jsom:
Må lk og gr½d til davre med br½d og spegesild; ost og br½d med h½jst lidt fedt til "halvga en-middag".
Middagsmaden var jo alm. to retter som å rter, ka l, gr½d, suppe og lign. til forret, medens aftensmaden
mest bestod i kogt eller stegt salt fl å sk(eller r½get), salt fa rek½d, sjå ldnere oksek½d eller lign.
Midaftensmaden var oftes syltemå lk (nu snart ukendt): Sur eller tyk må lk, som bliver hensat efter at
vallen er afdrevet .
Agerbruget stod det da rligt til med i begyndelsen af a rhundredet. Na r h½sten var endt, blev "å vret givet
op ", det vil sige at kvå get blev sluppet og gik over bygmarkerne hvor det vilde; dette blev ofte
vanskeligt for pigerne at finde, na r der skulde malkes. Redskaberne var tarvelige. Gamle Peder
Andersen (Trine Jens Tomsens farfar) har fortalt mig, at i hans barndom pl ½jede de med hjulplov og
seks hvide heste for en plov. Vognen havde tr å akseler med lunstik for, og var der nogen beslag p a
hjulene, var det kun skinner, som blev p a s½mmet hjulfå lgene. Gamle Jesper Mortensen har fortalt, at f½r
1820 havde man ikke agestole, men kun rammer med h å ngekroge og hynder over tremmerne, og jeg
mindes at have set sa dant så de. Hyndet var oftest bla t med r½de fryndser og blomster i r½d udsyning.

Senere satte man et dobbelt buestel pa opstandere i rammen (bueagestol), og derefter blev der udstoppet
mellem de to ½verste biser og betrukket med lå der (sort).
Da hovedlandevejene i nuvå rende K½benhavns Amt blev anlagte (i Frederik 5.'s tid) og lidt senere, blev
det n½dvendigt at besla hjulene med skinner. Byens smed var en vigtig person; han vidste oftest mere
end andre folk og så rlig alt nyt. Han var i reglen mere velhavende og oplyst end andre i byen, medens
b½nderne i det hele var fattige og uvidende. Na r disse skulde have smedet noget, m½dte de med trå kul
og jern; dette sidste fik straks mandens bom å rke sla et eller pa skrevet med kridt, og det blev sa sta ende i
smedjen til nå ste gang manden skulde have noget udf½rt. Smeden fik kosten hos den af b½nderne, han
smedede for. Efter udskiftninge bragtes dog madkurv med ½l og brå ndevin med fra udflytterga rdene,
dog ej ved skoning af hestene, hvor smeden m a tte f½de sig selv.
Ved a rene 1804-08 anlagdes hovedlandevejen fra Roskilde gennem Holb å k til Kalundborg. Som
"kongerejre" ma tte Kvanl½seb½nder k½re brosten til Holbå k gade og deltage i vejanlå gget ad
Kalundborg til med afgravning og opfyldning samt stenl å gning. Omtrent 1820 anlagdes vejen fra
Holbå k gennem Kvanl½se til de sydlige k½bstå der. F½r den blev indgr½ftet bestod vejen ofte af spor ved
spor i vid udstrå kning (i 30-50 alen brede). Her lagde man ikke vejlinien ret som ved hovedlandevejene,
men b½jede uden om de side steder, hvorfor disse veje, sk ½ndt amtsveje, uafladelig b½jer. Nu blev her
vangeledene afskaffet, medens lodsteder dog blev opsatte mange steder ved hegnene for de udskiftede
lodder pa byvejene.
I Kvanl½se var ga rdene uden hoveri-pligt, men husmå ndene i Havremarken gjorde indtil 1848
hovarbejde til Holbå k ladega rd. Medens Kvanl½se var fri for hoveri, havde Igels½, Brorfelde samt
Mogenstrup og Vinstrup noget hovarbejde til T ½ll½sega rd, nemlig at skulle sla og rive h½ i "Tyssingen"
ved T½ll½se Nedreskov. Jeg mindes endnu i min barndom at "udrideren" fra T ½ll½se kom og bankede pa
oldermandens port i Igels½. Denne ma tte da ud "at tude pa gade" for at kundg½re dette. Tudehornet var
der en stor konkylie som spidsen var sl a et af, og vi tudede sa gennem hullet i spidsen. Disse byer kaldtes
"de fri" i det de ej fra det gamle S½ga rd i Vinstrup, der var sammenlagt med T½ll½sega rd og
Sonnerupga rd ved Vals½ til baroniet "Zeyten", blev ydet andet hoveri. Ved udskiftningen var det gamle
S½ga rd allerede nedlagt; men tå t ved Vinstrup m½lle findes endnu det gamle borgsted i skellet mellem
m½llerga rdens mark og nabolodden mod nord, hvor et gammelt fattighus ligger p a en holm omgivet af
eng, som endnu kaldes "S½en". S½ga rds jorder var en tid nedlagt til grå sning for rytterheste, men jeg
husker godt at i min barndom (nemlig 1846-47) blev der bygget en st ½rre avlsga rd, som bå rer navnet
S½ga rd, som ligger nordvest for Vinstrup.
Her i Kvanl½se oplevede jeg sa ledes min f½rste barndomstid. Sammen med minderne om min moder
tegnede sig ogsa tidligt min faders skikkelse. Om morgenen f½r han gik til sin skolegerning, vandrede
han udover ga rdspladsen til den tå t forbil½bende landevej, gik et kort stykke op af denne, hvor han
kunde overse det derliggende vå nge og st½rstedelen af den mod syd½st liggende skolelod, som la 4-500
alen der fra med stigning bortefter. Han gik oftest med sin merskumspibe i munden; n a r sa å nderne fra
den nå rliggende vanding sa ham, kom hele flokken rappende for at fa deres morgenfoder. De var i de
fleste a r alle sammen hvide efter en hvid å lling som blev stammoder til flokken. Disse opholdt sig en
stor del af a ret i den nå rliggende Skabemose pa nabomarken. Fader fodrede selv å nderne. H½ns holdt
han ikke af; de ½delagde haven og marken. Min faders lille agerbrug optog ham meget i hans fritid; for
at fa alt drevet efter ½nske, holdt han karl og hest. Han var i dette en foregangsmand i sin skolekreds.
Allerede tidligt i min barndom h½rte hans lille jordlod med godt 6 tnd.land agerjord til de bedst drevne
der. Omkring ved 1848 begyndte han at dyrke roer, som f ½r var aldeles ukendt. Han optog dette efter at
kartoflerne pa grund af den indbrydende sygdom i 1846 og 47 ½delagde al avl af disse.
Som han overtog Kvanl½se skole i 1834 med en f½rste h½st af 4 fold byg, havde han i 1848 16 ` 18 fold.
Foruden hest havde han altid 4 k½er. Sa stod han i den f½rste tid, jeg kan mindes, midt i det politiske
r½re med kravene om en fri forfatning, og som medstifter af Bondevennernes og Holb å k amts
kommunalforening, af hvilke den sidste dannedes for at kunne undg a politiske forbud mod at samles.
Blade som "Få drelandet", "Den frisindede", "K½benhavnsposten", "Corsaren" og flere, holdtes af at l å se

i selskab mest besta ende af b½nder og skolelå rer. Sjå len i alt dette var skolelå rer Glerup, f½rst pa Our½
og siden pa Tudse Nå s, som blev en af faders nå re venner, og hvem han mest satte pris pa under hele
hans politiske få rd, indtil Glerup i 1853 blev smidt ud af bondevennerne, og som blev grunden til at
fader vendte sig bort fra at tage aktiv del i politikken. Sin skole passede fader pligttro, men han havde
gerne ombyttet denne virksomhed med at have v å ret fri mand som bruger af en bondega rd.
Alt det forannå vnte f½rte mig tidligt ind i hvad der angik folk og f å dreland; dog var det f½rst i 9 a rs
alderen at jeg i 1848 fik fuld forsta else af dette. Nu kom begivenhederne med kraft og fart, og satte
sindet i bevå gelse. Kristian 8.'s d½d med pa f½lgende daglig klokkeringning, og s½rgegudstjenste i
Kvanl½se kirke pa biså ttelsesdagen, alt dette i forbindelse med samtaler i mit hjem om folkem ½derne i
K½benhavns Hippodrom og Kasino, opr½rets udbrud, de uddannede soldaters og rekrutternes
indkaldelse, alt ma tte n½dvendigt a bne som en ny verden for mig og udvide opfattelse og forst a else, der
rakte ud over få drelandets grå nser. Jeg begyndte at ane, hvad stormagter som Rusland og England var,
for ikke at tale om Tyskland med hvem Danmark snart stod i fuld kamp. S å rlig kan jeg mindes den
store offervillighed, der gjorde indtryk p a mig, da b½nderne samledes for at sende kongen heste til
krigsf½relsen, da folk talte om at fjenden mulig kunde komme til Sj å lland og at man da ma tte gribe til
va ben ligesom Jyderne, da rygtet kom om at de Rendsborg slaverifanger var sluppet l ½s. Dette gav
anledning til at der hjemme ved skolen holdtes skiveskydning af l å seselskabets medlemmer. Skiven var
et må gtigt stort stykke favnebrå nde, som blev inddelt med kridtstreger og fik en sort plet malet med
tjå re. Riflen som brugtes var en jagtriffel, hvis rundkugle blev plastret med klud og talg, og jeg kan
mindes at fader var den, der kunde så tte kuglen nå rmest pletten. Det var en udmå rket b½sse- og
instrumentmager Niels Vinter i Igels½, som ejede riflen. Fader var i ½vrigt en udmå rket jå ger, som
andre satte pris pa at fa med til deres jagter; sjå lden traf det; de vidste at han sk½d lidt pa deres
enemå rker, men han selv holdt ikke af vildt. Derimod bestilte pr å stekonen, mdm. Fyhn, hver vinter 4
harer, som han ogsa altid skaffede; undertiden sk½d han dem fra k½kkenvinduet, na r de s½gte havens
gr½nka l.
Min fader var f½dt i Vedbå k kro 1808, men han havde ofte opholdt sig p a sma bes½g hos sine
farforå ldre i Skomagerkroen, hvor hans fader Johan Kristoffer Bentsen var f ½dt, og hvor hans moder
ogsa havde haft sit hjemsted i Kr. Sonnerup, t å t derved. Fader kom til at ga i skole i Lille Granl½se hos
en gammel nordmand, lå rer Tscherning, hvis prå st var en broder til ham og boede i Asminderup. Her
blev fader konfirmeret. I denne by, Asminderup, havde l å reren en jå vnaldrende s½n med fader, Hans P.
Hansen (9), med hvem fader jå vnlig omgikkes indtil a ret 1853. Fader blev 18 a r gammel sendt til
Jonstrup seminarium, hvor han fik den s å dvanlige 3 a rige uddannelse, og fik sin eksamen i 1828. Han
var derefter 1 a r hjå lpelå rer hos gamle Tschering i Granl½se, medens dennes s½n endte sin uddannelse,
for at overtage sin faders embede som lå rer. Derefter kom fader som hjå lpelå rer til Stedstrup, Kr.
Eskildstrup sogn i det syd½stlige hj½rne af Holbå k amt. Jeg ma her fortå lle hvad der blev af senere
betydning for ham, da han efter henimod 4 a rs forl½b kom til Kvanl½se (en meddelelse jeg f½rst fik efter
faders d½d af min gudmoder, Ane Lars's fra Svenslettega rden gift med min å ldste morbroder der pa
hendes f½dega rd).
- Da fader den f½rste dag efter sin tilkomst skulde op p a sit loftsvå relse, sagde den gamle lå rer:
"Godnat!, dr½m godt, for det ga r i opfyldelse pa nyt sovested!, og dr½m sa om en af vore mange k½nne
unge piger her i sognet". Sa dr½mte fader ogsa om en ung pige, som han var vis pa at han nok skulde
genkende. - Dog der gik de 4 a r (10), men hende fandt han ikke der i sognet.
Det sidste a r han var der, bes½gte han sin barndomsven, nylig nå vnte lå rer H.P.Hansen i Asminderup,
som siger til ham: "F½lg med ud hos Jens Kristensen her pa Bymarken, sa kan du der hilse pa min
kå reste". Da fader sa hende tå nkte han: Hun er dog ikke nå r sa k½n, som hende jeg dr½mte om den
f½rste nat i Stedstrup. Kort efter blev han indbudt til de to unges bryllup der i g a rden - og der sa og
genkendte han fra dr½mmen hende, som blev min moder; han dansede med hende, men efter tidens skik
talte han ikke nå rmere med den ubekendte unge pige, hvem han i ½vrigt forgå ves s½gte nå rmere
oplysninger om, men fik til svar, at fra Asminderup sogn var hun ikke.

Kort tid efter var han i Holbå k, hvor han pludselig ved at ga ind i Bager Jensens ejendom et å rinde, fik
hende og hendes broder at se sta ende i k½bmands H.J. Kofods port i ejendommen ved siden af i
Smedelundsgade; men da han hurtig kom tilbage, var de v å k, og han s½gte forgå ves. Dette var
slutningen af 1833. En dag da fader var ga et ud pa skolelodden, som la op til Gr½nnebjergga rdens mark,
traf han den dervå rende bruger af ga rden og forvalter (11) for den nye etatsra dsinde Kofod, som
forudnå vnt ejede Astrup og Holbå k ladega rd, davå rende kaptajn A.F. Jespersen (senere kendt som
medlem af den grundlovgivende rigsforsamling). Kaptajn Jespersen siger da til fader: "H ½r Bentsen, det
varer jo alt for lå nge f½r den gamle lå rer i Stedstrup d½r. De kan ikke vedblive at ga og vente pa det
embede. Nu er Kvanl½se ledigt; tag over og se pa det, hvis De synes om det, skal jeg fa fru Kofod, som
har kaldsretten, til at anså tte Dem der". Fader tog derover, syntes godt derom, s½gte embedet i Kvanl½se
og blev kaldet dertil. Den 2. Februar, Vor frue dag i v a r 1834 blev fader indsat i Kvanl½se kirke som
kirkesanger og lå rer dersteds.
Nu skulle han til at skaffe sig en midlertidig bolig, indtil de gamle degnefolk (Steffensens) var fraflyttet
og huset gjort rent til en menneskelig bolig (den s a mere ud da som en svinesti). Fader gik nu byens gang
i alt hvad der la syd for kirken, men man henviste ham stadig til skomager Nielsens, som var kommet fra
Holbå k, og som boede tå t nord for kirken. Da han kom der, sagde de det var umuligt, for de var med
deres store b½rneflok alt for mange til at afse en sa dan plads, men der mente man, at ovre i sognefogdens
ga rd, den nordligste i byen, der var b½rnene voksne, og der fik han nok plads. Fader gik s a derhen og gik
sa ind i ga rden, som jeg endnu mindes den med den gamle stuel å nge, med bihaven ud for stuerne, som
la i vestre ende, og hvor bislaget sk½d sig frem midt for med de to d½re pa dets lille gavlvå g, en lille
loftstrappe og en til forstue, og hvor det gr ½nmalede stakit skå rmede sa vel for bistaderne som for
blomsterne.
Han tra dte nu ind i den forreste stue; han studsede - for hvem sad der - min senere moder -som han nu
for tredje gang m½dte, genkendte. Hun sad der alene og spandt foran sin dragekiste med to
messingstager, (som senere gennem hende og hendes yngste datter, min s ½ster Karen, er ga et i arv til min
datter Asta pa Seksh½j, H½jby, hvor sagerne nu sta r i hendes spisestue).
Der i ga rden blev forel½big plads for fader i ½verstestuen for den pa f½lgende sommer, og om eftera ret
flyttede fader og moder, som nu havde fundet hinanden, op i Kvanl ½se skole pa a sen ved Igels½skellet
med de sk½nne udsigter. Jeg ma dog i tilslutning til det ovenst a ende fortå lle en begivenhed fra nå vnte
sommer inden mine forå ldres trolovelse var bleven bekendt: En ga rdmand fra Bredebjerg i Brorfelde,
der var blevet enkemand med to d½tre, kommer en dag ridende ind i sognefoged-enkens g a rd. Den
nå stå ldste s½n Peder Jensen, som nu styrede ga rden for moderen, tog imod ham, ledte hans hest i stald
og b½d ham ind i stuen. Mormoder b½d ham velkommen og han blev bå nket. Han var if½rt snå vre
ridebukser, rejsest½vler og kort tr½je, alt med s½lvknapper. Min moder, som da var å ldste datter i huset,
ma tte opvarte med ½l og brå ndevin. Efter ma ltidet rykkede han frem med sin å rinde, at bejle til datteren
Ane Kirstine, en henvendelse som denne ma tte hentes ind for, at hun selv kunde give svar derp a .
Afslaget blev hende muligvis lettere, eftersom hendes endnu hemmelige f å stemand, den ny "degn" sad
tå t ved ovenfor ½verstestuen og kunde h½re samtalen. Forholdet mellem den sidste og Hans Jensen p a
Bredebjerg var i adskillige a r derefter k½ligt, men da han dog snart efter blev gift og fik pigeb ½rn, der
var jå vnaldrende med mine s½stre, med hvem de var skolekammerater, som blev veninder s a blev alt
godt.
Jeg kan ikke mindes na r jeg lå rte at stave, men da jeg lå ste rent fik jeg lov til at lå se med de andre
skoleb½rn pa tabellerne for den indbyrdes undervisning. S a kan jeg ogsa mindes at foran nå vnte Hans
Jensens datter Ane ofte tog mig pa sk½det i skolestuen og tegnede for mig med griffel p a tavle. En anden
pige som ogsa var meget å ldre, Lars Olsens steddatter Ane, fra Igels½, holdt jeg ogsa meget af, og jeg
var som dreng med til begges bryllup. Det var i den tid man i g a rden blå ste med fire klarinetter, mens
brudeparret k½rte for d½ren fra kirken. I Igels½ var min moder sidste gang ude til bryllup i 1849, og hun
skulde hjå lpe, na r bruden lagde kransen og tog den sorte hue med guldnakke og galon p a , brudgommen
skulde så tte huen pa , men vendte sn½rreba ndet i panden. Efter de f½rste brudedanse skulde nu den
koneklå dte brud danses af pigelaget og ind i konelaget, hvad skete med megen h ½jtidelighed.

I skolestuen gik alt i min f½rste barndomstid (f½r 1848) efter den indbyrdes undervisningsskik, dog kun i
yngste klasse. Ved timens begyndelse stillede hver barn sig op langs v å g, hvor der pa tre sider var et
smalt brå dt under loftet med tal pa til 50; hver havde sit nummer. Fader sad p a kateteret med sin dagbog
og sin fl½jte (et instrument, som jeg desvå rre senere i min tid fik kastet bort, na r jeg brugte den som
signalfl½jte pa vor skydebane i Vallekilde).
Na r b½rnene var "ra bt op" efter nummer og opstillet i rå kker, hver i sin flok, og til sine tabeller og med
sin bihjå lper i spidsen, blev der fl½jtet; flokken travede rundt, hver til sin plads ved de forskellige
vå gtabeller. Sa l½b bihjå lperne deres egen omgang, for at forsyne sig med sin pegestok, og snart stavede
og lå ste i munden pa hinanden. Jeg kan ej mindes at have stavet ved disse tabeller, men nok at jeg har
lå st med pa Nr. 32, som begyndte sa ledes: "Jeg har fem sanser; mine sanser er syn, h½relse, lugt, smag,
og f½lelse". O.s.v. Den indbyrdes undervisning forsvandt nu af sig selv, men l å rebogsremseriet stod
endnu i min skoletid i fuldt flor. Balles l å rebog har kostet mig mange ta rer. Man forstod ikke "den
almindelige fordå rvelse, som var kommen over alle mennesker o.s.v." i "5. kapitel", og der l å ste man
og lå ste, iså r henimod timen, da man skulde have tra den haspet af. Jeg fik den ofte knå kket eller
speget, selv da jeg gik "til prå sten"; dog ofte gik prå sten mig forbi; men na r han spurgte andre og det da
kneb dem, sagde han: ja ja, jeg ved hvor jeg kan f a svar pa mit sp½rgsma l!

Foruden to å ldre s½stre Johanne Christine f.1835 og
Jensine Petra f.1836, havde jeg to yngre s½skende:
Karen Katrine f.1841 og Johan Christoffer f.1844.
Den sidste d½de dog i eftera ret 1847. Fra den tid
havde man ikke adgang til portrå tter, na r undtages
oliemalerier. Mine forå ldre fik dog deres billeder
malede i a ret 1848. Min faders fulde navn var: Georg
Philip Bentsen og var f½dt i Vedbå k, S½ller½d sogn
den 10. Marts 1808. Jeg mindes tydeligt alt, hvad der
foregik ved udf½relsen af disse to malerier. Maleren
var fra K½benhavn, men hans navn har jeg glemt (12)
og han har heller ikke sat sit navn eller må rke pa
billederne. Han havde forud malet billederne af Gmd.
Morten Jespersen, den gang boende i N½kkentved, og
han kom derefter til mit hjem for at udf½re ogsa disse
to billeder. Jeg iagttog n½je billedernes udf½relse. Min
moders fulde navn var Ane Kirstine Jensdatter og
var f½dt i Kvanl½se by og sogn den 21. Oktober 1812.
Georg Phillip Bentsen
I skole gik jeg i reglen hver dag, undtagen om efter a ret, na r jeg vogtede k½erne pa skolelodden eller i
vå nget, eller de to eftera r i 1850 og 1852, da karlen og jeg må rglede, den halve lod hver af disse
eftera r. Karlen huggede må rglet ned, vi lå ssede i få llesskab og k½rte ud. I skolen regnede jeg mest
mellem de mindste b½rn; i å ldste klasse fulgte jeg den almindelige undervisning. Sk ½ndt fader skrev
smukt, faldt dette mig kun da rligt; derimod bragte jeg det vidt i regning.

Jeg lå ste dog ellers mest uden for skoletiden, hvor jeg
idelig udspurgte min fader, som sa ogsa var utrå ttelig
til at svare pa mine sp½rgsma l. Selv lå ste han meget,
var i lå seforeninger med gode b½ger, iså r
naturvidenskabelige. Af disse fik jeg af og til l å st
noget, og sa havde skolen en tid en sognebogsamling,
skå nket af fru Kofod, (senere flyttet til et andet sogn
af hendes gods). I denne bogsamling fandtes blandt
andre b½ger en del skrifter udgivet af selskabet til
trykkefriheden rette brug og så rlig en del af historisk
indhold, og som blev af stor betydning for min
historiske viden. Grundlaget for denne fik jeg s å rlig i
Mallings "Store og gode handlinger af Danske,
Norske og Holstenere". Sa lå ste jeg ogsa Ingemanns
historiske romaner og digte.

Ane Kirstine Jensdatter

Min fader ½nskede at jeg skulle blive s½mand, men det fik jeg ikke lyst til. Ham, som var vokset op fra
barn ved Åresund med det daglige mylder af sejlere og kendte deres rigninger ud og ind, l å rte mig
tidligt, ved at tegne for mig med griffel pa tavle, hvad de forskellige skibe hed, og hvad master og sejl de
f½rte, et kendskab der efter vor navigationsl å rers sigende, var st½rre end hos enkelt der havde sejlet den
halve jord rundt. Fader taklede for mig en skonnert, hvis skrog var udf ½rt af en t½mmermand, der i sine
unge dage havde sejlet, og havde blandt andet v å ret med pa togt til Island, da Frederik 7. i 1834 som
prins bes½gte dette. Der fik jeg rigtig sejlenes navn og stillinger bef å stet og lå rte at skelne mellem navne
som: jagt, slup, galease, skonnert, brig, barkskib og fuldrigget fregatskib. De mindre fart ½jer sa jeg ofte i
Holbå k havn, men pa en lå ngere sejltur kom jeg f½rst i 1895 med kaptajn Hagedorn pa en rejse han
indb½d mig til K½benhavn til Sgt. Petersborg og Riga, en forn½jelig rejse (13). F½r min konfirmation var
jeg kun en gang i en ba d pa Tuels½ ved Sor½, og var som barn rå d for de store s½ulykker, som jeg lå ste
meget om. Min å ldste s½ster, som havde vå ret en del i Vedbå k som barn pa bes½g, svå rmede for
s½livet og bad mig om at ma tte sejle med na r jeg fik skib at f½re. Jeg tog det som drilleri og sagde "ja du
skal fa lov til at sejle pa slå betov i en gammel trå sko". Sa grå d hun fordi hun ikke var en dreng.
Mit få drelands natur, som det fremtra dte for mit ½je i min barndoms egn, blev jeg tidlig fortrolig med.
Vel savnede jeg gode kort over enkeltheder, s a jeg ej fik alle navne at vide pa bakker og skove, kirker og
m½ller, som vi i det fjerne kunde se fra mit f½dested med det halve af synskredsen rundt, tre ` fem mile
rundt, men fra det nå rliggende M½rkemosebjerg i sognet kunde man se en kreds af Sj å lland med 6-7
mile rundt fra dette midtpunkt, hvor jeg senere har st a et og talt 63 kirker, og hvor man kan se over
Roskilde by til Himmel½v, til Gandl½se og Slagslundes skove pa Frederiksborg amt sa vel som til
Jå gerspris og Klinterne ved Frederiksvå rk, gabet mellem R½rvig og Lynå s ud i Kattegat, hele
Odsherred fra Egebjerg kirke til Kula s med Vejrh½j, bankerne ved F½llenslev med kirkerne der og syd
pa til Stokkebjerg skove, videre Klyvesh½j ved Tiss½, kirkerne i Slagelse ja selv Slots Bjergby med sine
bagved liggende kå mpeh½je, Bromme kirke og skovene ved Sor½, Ringsted kirke og Snollelev kirke
mellem K½ge og Roskilde. Det var et prå gtigt rundskue, som kunde få ngsle en, og for mig blev det en
ualmindelig udvikling for min stedsans, hvorfor jeg altid var ret vendt p a verdenshj½rnerne, og kunde
altid finde mig til rette, hvor jeg kom.
Her vaktes min lå ngsel efter at se mig om i verden, og fik jeg den allerede noget tilfredsstillet i mine

barndoms a r, skulde den må rkelig nok na langt videre i tiden end jeg turde tå nke og skulde dog med
ganske sma midler i min senere levetid rå kke til rejser i Norden til steder som Bergen; Trondhjem,
Stiklestad, Uppsala(og herunder Stockholm og G oteborg), Sgt. Petersborg og Riga, Berlin, Dresden,
Nu rnberg og Mu nchen i Åst Tyskland; Strasburg, Vornus, Koln og Aachen i Vest Tyskland; Mu nster,
Bremen, Hamburg og Lu beck i Nord Tyskland; men ogsa videre syd over gennem Tyrol til Italien med
Verona, Venezia, Firence og Rom, med tilbagevejen over Pisa, Genua og Milano, gennem
Gothartstunnelen til Svejts, over Viervaldst è tter s½en med Lu zern, ad Zu rich og Reinfaldet ved
Schaffhaussen ind i Vesttyskland. Ja nu er alt dette i tidernes l ½b snart blevet mig som et eventyr, som
jeg dog ha ber senere at fa lejlighed til her at omtale. Dog af alt lå rte jeg dog at så tte mit sk½nne
få dreland h½jest, og jeg lå rte ma ske bedre at kende dette end de fleste, na r man undtager
bissekrå mmere og andre rejsende handelsfolk.
Den fri eller om jeg ma sige vilde natur kom jeg tidligt til at elske og kende. I Gr ½ntved overdrev syd½st
for M½rkemosebjerg og Magles½ la vist over 100 tnd. land hen til gr å sning i må gtige bakker under
T½ll½sega rd. Her var krat, buske, bå r og blomster sa det bugnede, i moserne hvide a kander, brudelys og
andre sk½nne vandplanter. Her spiste man sig sort indvendig, som udvendig med, i B ½ller, Bj½rnebå r,
og mest i lå kre sager som Hindbå r og vilde Jordbå r. Alt dette la indbydende nå sten som et
eventyrland, og jeg har ikke i Danmark fundet en egn, hvor fra man bedre kunde slutte sig til et
bjerglands udseende. Trods Norges fjeldvidder i deres storsl a ethed, forekom de mig dog noget hjemlige,
na r jeg tå nkte pa Gr½ntveds bakker. Nu er herligheden i det store og hele tabt. Niels Vinters enkle men
sindrige dobbeltplov har jå vnet de gamle trapper, som kvå gets gang dannede i de stejle skra ninger i den
faste lerede jord. Trods mange a rs drift fra 50'erne til nu, har arbejdet kun l ½nnet sig tarveligt, sa nu
bliver det meste tilplantet med granskov. Den gamle natursk ½nhed fa r vi ikke tilbage, men disse bakker
har dog givet mig noget af den lå ngsel, som fik form i Bj½rnsons sang og udlå ngsel i: "Skal jeg dog
aldrig, aldrig na , over de h½je fjelde".
Af så rlig sk½nne steder har jeg i min barndom kun set forholdsvis f a ; til disse h½rer dog Sor½, hvor jeg
kom enkelte gange med fader til hans gamle seminariebr ½dre: Lavigne i Ljunge, Povlsen i Pedersborg
og H½jer i Slaglille. Det var jo h½jtid at få rdes der mellem s½erne og skovene, samt se den gamle
klosterkirke med akademiet og haven. Et andet sted vi rejste til fra hjemmet var en gang i 1846, hvor vi
bes½gte min faster Trine i Hjortespring ved Harl½v, og hvor vi derfra k½rte ad Br½nsh½j, N½rrebro og
den da grusede Farimagsvej til Tivoli, et sted man havde l å st om: "Og dersom du morer dig da rlig pa
Rosenlund og Fredsberg, sa kan du ta' ind pa Tivoli, og se om du morer dig der. Tralala". Der var en
mand, der spillede med en stor bjå lke pa benene, mens han la pa ryggen; der sa vi en udstoppet
krokodille 10-15 alen lang, Tivoligarden af drenge og h ½rte Lumby spille. Pa vejen ud og hjem sa vi
Danmarks f½rste jernvejslinie afstukket: H½je granstå nger med halmvist pa enden.
I 1848 var jeg med fader i K½benhavn, k½rte med Morten Jespersen fra N½kkentved med lå s af korn- og
f½devarer til Roskilde, men k½rte sa med den nylig a bnede jernvej til K½benhavn. Krigen var nylig
udbrudt, alle soldater i felten, hvorfor K ½benhavns borgervå bning gjorde vagttjeneste for kong Frederik
7. pa Kristiansborg og Slotsholm, medens kongens livj å gerkorps gjorde vagttjeneste i Kastellet og p a
Toldboden. Der sa vi pa reden de mange kofardiskibe, som vor fla de havde kapret fra Tyskerne, og i
fla dens leje la de gamle blokskibe med Tyske fanger ombord fra Bov og Flensborg.
I 1849 foretog vore forå ldre en rejse hjemmefra til H½rsholm (14) (11 mil), hvor vi b½rn var med. Vi
k½rte ad Sonnerup, hvor vi boede hos gamle Jens Kristoffersen, min faders morbroder, forbi Ryg a rd,
Rye og Hyllinge kirke, gennem Skibby (bedested i kroen), forbi Krogens kirke (hvor lindormen l a ,
sagde en gammel mand pa vejen) og videre op ad Lyngerup til Frederikssunds f å rge, hvor k½ret½j og
folk få rgedes over i en stor trå kfå rge ved et tov, der la två rs over Roskildefjorden. Kommet igennem
Frederikssund, hvor det sa kaldte Udesundby endnu la ved kirken og med sine stra tå kte huse og ga rde,
k½rte vi til Slangerup, hvor vi atter bedede; s a den store smukke kirke, som Kristian 4. havde bygget i
den tidligere k½bstad, og herfra k½rte vi sa forbi den h½jtliggende Uggel½se kirke, det smukke Farum
ved S½en, gennem Stavnsholt og Birker½d, i hvilke tre sidste byer vi sa de gamle bytrå er pa
gadestovnets pladser. Forbi Sjå ls½ kom vi sa til H½rsholm i aftenstunden, efter at have k½rt fra kl. 4

morgen. Rejsen blev foretaget i h½stferien. Ogsa denne rejse udvidede mit kendskab til mit f å dreland. Vi
var ved Rungsted, sa den sa kaldte Evaldsh½j, hvor digterne sa ofte havde siddet og set ud over Åresund.
Vi sa den smukke kirkeplads med vandgrave om, hvor det tidligere Hirsholm slot havde ligget, hvor der
endnu var en stor ridebane fra den tid, der havde ligget rytteri i en stor kasernebygning, og s a den
k½bstadligende by med det nå rliggende Usser½d klå defabrik, hvor hå rens klå de vå vedes. Hjemad
k½rte vi ad Kongens Lyngby, Gladsakse, Hersted½ster og sa ad Landevejen gennem Roskilde. Da var
jeg 10 a r og forstod godt at se mig for.
Samme a r d. 8 Juli havde jeg oplevet at h½re en tale ved folkefestene i Ulkestrup, hvor der skulde holdes
glå desfest for den ny grundlov af 5 Juni. Blandt talerne ved denne lejlighed var Frederik Barfod, som
tillige med Glerup og flere var kommet fra Roskilde banega rd med vogn til Undl½se, hvor de var tagne
ind i prå stega rden, og hvor Barfod havde slå gtninge. Pa vejen fra K½benhavn havde budskabet om
sejren ved Fredericia d. 6 Juli m½dt dem. Barfod, der var opfyldt heraf, bad om vå relse, som han
lukkede sig inde i, medens de andre talere spiste til middag, og hvor han nedskriver sit p a vejen
gennemtå nkte digt, sa da de m½dte pa talerstolen begyndte Barfod:
"Har I h½rt må nd og kvinder om den store dag,
om de Gottorpske r½veres nederlag,
om den sejer som undte vort banner, vor sag,
har i h½rt om det store, det herlige slag!"
Vi spidsede alle ½ren, og nu kom digtet vers for vers, som jeg vel ej s a ledes kunde samle, men som min
s½ster Jensine dog for en del kunde gentage som: "Det kan vel h å nde din s½n var med blandt dem der
vogtede det dyre sted", men jeg huskede dog f½lgende vers:
"Og mangen bejler gik bort fra sin brud,
og mangen fader gik hjem til sin Gud,
og mangen s½n har forladt sin moder,
og mangen s½ster har tabt sin broder".

Det var ord som gjorde et overvå ldende indtryk pa mig og pa mange; man f½lte vel for f½rste gang den
rislende kolde f½lelse ned af rygnå rverne. To a r senere h½rte jeg Barfod igen pa a rsdagen for slaget ved
Isted tale pa folkefesten ved Lejre, hvor til jeg fik lov at g a . Jeg gik mine tre mil der til, sa pa de gamle
kå mpegrave, der la i den store trekant, hvor de to syd for Lejre by sammenl ½bende a er atter deler sig, og
hvor festen holdtes. Der skulde have v å ret fyrvå rkeri om aftenen, men da vognen med sagerne rullede
ind pa festpladsen, gik der pludselig ild i de br å ndbare sager, raketter susede om, sole snurrede og
spruttede og bomber knaldede, mens hestene l ½b l½bsk og gjorde lyst gennem menneskemasserne. Det
var vist et sp½rgsma l, om vi ikke havde mere forn½jelse af den komedie end af natfyvå rkeriet. Jeg traf
en kendt mand fra Tj½nede, fik lov at k½re hjem med ham og gik sa de tilbagevå rende 3/4 mil et stykke
langs Gr½ntved, ad Vinstrup og kom hjem kl. 2 om natten.
Det var ret må rkelige a r for mig med disse enkelte udflugter i min barndom: Jeg mindes den f ½rste med
forå ldrene til K½benhavn og Vedbå k i 1842 kun 3 1/4 a r gammel. Af K½benhavn husker jeg kun
toldboden med ba de, ogsa Strandvejen, hvor dampskibet til Vedb å k og Helsing½r l½b forbi os i
"Sundet". Jeg husker ogsa ga rden og haven med det store valn½ddetrå , som nu er brå ndt efter i Vedbå k
at have sla et en ildva de igennem i en senere ejers tid. Flere sma ting husker jeg grant, sa ledes skrå nten,

hvor Katinka og jeg kravlede op ad trappetrin dannet af tr å grene lagt i jorden.
Rejsen til K½benhavn i 1848 (som foran nå vnt) husker jeg bedre. Foruden hvad jeg har n å vnt, gjorde
det myldrende gadeliv jo indtryk pa mig: Så lgekonerne med deres skra l: Se her, stikkelsbå r, 4 skilling
1 pot; se, stikkelsbå r, 4 skilling! Sa var jeg med fader pa b½rsen, i hvis kå lder der fandtes store
butikker, og hvor navnlig den store masse af forskellig leget ½j optog mig, så rlig en masse leget½jsskibe,
som dog mindede mig om den ny vise: "Vi skal muntre ham, (Tydsken) n a r han kommer med sin fla de:
Nyrenbergkram, sejl af sirts og tov af tra de". Men gadelarmen syntes jeg var få l.
Ja, krigsa rene i 1848-59 fyldte mig meget, dels nyhederne i aviserne, som jeg hentede i Asminderup
skole fire gange ugentlig, dels breve fra soldaterne, is å r de der kom fra Jens Hansen, Igels½ 2.
jå gerkorps, 3. kompagni Nr.108. Han skrev flittigt hjem, og i disse breve skrev han om alt hvad han
deltog i, sa hvad der skete ved det korps og det kompagni, det vidste jeg alt om, fordi jeg s å rlig lå ste
ogsa herom i aviserne. Min hu stod altid til n a r jeg blev stor at komme til at tjene mit få dreland i den
afdeling. Da jå gerkorpset i 1860 fik deres ny fane som 18. liniebataillon, var jeg (som k ½benhavnsk
t½mrersvend) til stede i Kristiansborg slotsg a rd. Da jeg i 1864 meldte mig som frivillig (den dag Als
blev taget) fik jeg som sa dan lov til at vå lge afdeling, og gik derfor til 18. regiment.
I krigsa rene 48-50 sa jeg kun noget til hå ren, na r de om eftera ret gik i vinterkvarter. Sa ledes kom en
battaillon forbi mit hjem pa vej til Holbå k i eftera ret 1848, senere ved Nykro i Kvanl½se 1849 og
endelig i Holbå k 1851, begge steder pa gennemrejse fra Kalundborg til K½benhavn.
Det var indholdsrige a r i trea rskrigen. Samme med Kasinom½derne i Marts 1848 kom opr½rets udbrud.
Fader havde sendt sin karl ridende til Asminderup for at hente aviser. L å nge f½r han na ede haven, hvor
fader og jeg gik, ra bte han: "Opr½ret er udbrudt og Hertugen er en landsforå dder". Nu kom
indkaldserne, sa vel af hjemsendte soldater som af udskrevne rekrutter, og krigsbegivenhederne
udviklede sig slag i slag. Vinteren 1848-49 var en trang tid for S ½nderjylland, og jeg mindes fader kom
hjem en sildig aften med de nyeste aviser. Vi var alle i seng, men fader m a tte straks lå se h½jt for moder
(mens jeg lyttede) om kampene ved Br½ns, hvor b½nderne havde rejst sig for at vå rge sig mod
Schlesvig-Holstenernes pengeudskrivninger; men mange faldt og de fleste blev begravne p a Br½ns
kirkega rd, hvor venner satte dem et å reminde med indskrift: Ej minde om en glimmerdag, men om et
trofast hjå rtelag.(Efter hukommelse).
Sa blev va benhvilen opsagt, S½nderjylland besat fra April 1849, kampene i Sundved begyndte og
Dybb½l blev forladt. Sa kom Ekernf½rdekampen, hvor linieskibet Kristian 8. sprang i luften og fregatten
Gefion overgivet til Tyskland. Det livede lidt op, at de to saksiske kanoner blev taget af vore i Sundved,
hvor brohovederne ud for S½nderborg blev holdt af vore; men sa tabte vi slaget ved Kolding d. 29 April;
Fredericia blev omlejret og Ryes brigade ma tte trå kke nord pa i N½rrejylland helt forbi Arhus. Derfor
blev 6. Juli, dagen det store lyspunkt, og snart efter Nordslesvig besat af Svenskerne (? red.).
Nu kom vendepunktet og med Pr½jserfreden d. 2. Juli 1850 fik vi lov at g½re op med
Slesvig-Holstenerne i slagene ved Isted, Mysende og Fredrikstad, hvorefter det sidste skud faldt ved
Ejederen nyta rsaften 1850.
Nu var der glå de landet over. Erik B½gh sang senere: "Soldaterne kom hjem, og det var ligefrem, at der
blev gjort et gilde for sa på ne må nd som dem". Dette skete hele landet over. I Kvanl ½se formede det sig
til en stor festlighed. Alle de hjemkomne blev indbudt til at m ½de i kirken pa festdagen, for at sta fadder
til s½nnen til en hjemvendt kammerat, en indsidder i sognet. Alle festdeltagerne fulgte med til alters, og
fra kirken drog man i festog under Dannebrog til ga rden som var lejet til festligheden. Jeg ma dog tilf½je
Sogneprå st Fyhn talte pa vers over teksten: Den store Goliat og den lille David, hvilken tekst ogs a gik
pa vers. I gildessalen havde prå sten malet to transparenter med billeder og indskrifter, som svarede til de
to sange han havde skrevet, en sejrsang, som begyndte med det gamle vers: "Vi alle dig elsker livsalig
fred", og en sang til: "De faldnes minde".

Da mange ½nskede at have disse digte, skrev prå sten en subskriptions-indbydelse, hvor jeg i Kvanl ½se
sogn bar den om en gang jeg for fader krå vede brandpenge op i Glarups brandforsikring (Senere blev
det I.A. Hansen). Jeg ma tte lå se den op til at begynde med, men jeg lå rte den hurtig udenad og kan den
endnu fra ende til anden, og jeg kan ikke n å gte mig selv, at anf½re nogle linier af den:
"Tillad mig gamle runesmed at trå de hen til vangeled ved Ejderstr½mmens rende; jeg f½lte dybt med
Baggesen, at her, sa skrev hans digterpen, er bedste verdens ende. Derfor jeg med lidt digter a nd
indflettede i versets ba nd har udstedt nogle minder om gå ve få dres ledingsfå rd, og om det gode gamle
svå rd man end ved lå nden binder, om Dansken, som mod Tydsken drog, om dem der stod og stred og
slog i kampens hede dage, om hå dersmå ndene som faldt for Danmarks å re, da det gjaldt, og dem der
kom tilbage. Det ord som blev i kirken h½rt, man ½nskede og pa tryk udf½rt, for bedre dem at gemme;
derfor udga r til subskription indbydelse til hver person, som har i egnen hjemme. Min tale er ej dyr min
ven, kun 8 skilling koster den, det kan du overkomme. For h ½jt den blev vel ikke sat, den tynger ej som
tidens skat og letter ej din lomme".
At jeg senere fik lov at bå re talen ud og skaffe pengene til veje for en del, fulgte med som tilgift.
I a rene 48-52 m½dte den praktiske politik mig, i det min fader var kredsformand i omtrent halvdelen af
nuvå rende 1. valgkreds i Holbå k amt, og jeg ma tte da ofte ud med breve til sogneformå ndene; ofte var
det tryksager i mindre pakker. Den lå ngste vej jeg havde at ga var til Kasper J½rgensen i Ulkestrup,
Undl½se sogn (Det var pa hans mark folkefesten holdtes, hvor Barfod talte) , og der var omtr. 1 Ø mil,
altsa en 3 miles tur; men jeg glå dede mig siden ved, at jeg tidligt lå rte at bruge ben. Dengang var der
ingen postbude; brevene ma tte ga ved lejlighed, men disse breve skulde nu af sted. Mindst to gange om
a ret var jeg hele sognet rundt for at krå ve brandpenge op i disse a r. Sk½ndt jeg skulde have penge,
mindes jeg aldrig at have h½rt et uvilligt ord. Jeg kom i alle sognets ga rde og huse pa tre nå r og jeg
vandt mig venner over alt, hvor jeg kom, hvad jeg senere erfarede i 1867.
Blandt mine skolekammerater var der iså r en, som jeg sluttede mig til; han var et par a r å ldre end jeg,
men vi var indtil hans konfirmation s a må nd i skolens å ldste klasse. Henrik, Lars Olsens s½n i Igels½.
Der fik jeg lov til at komme, frem for noget andet sted i sognet. Der var s a meget som få ngslede mig; de
vå ldige bakker syd for M½rkemosebjerg, hvor af ga rdens marker bestod; Magles½ og det tilgrå nsende
Gr½ntved. Hjemme ved ga rden havde vi dog den mindre Igels½, hvor skolens sv½mme- og badebro la , og
hvorfra vi med sn½re fiskede aborrer og skaller. Krebs var der ogsa og jeg har senere, da jeg blev voksen
pa mindre end et par timer fanget over 30 krebs ved at nappe dem, hvor bredderne var lidt stenige.
Gedder var der ogsa mange af, men dem ga r jeg ikke i kast med.
Min fader var god og kå rlig, men fast i sine grundså tninger; hans ord var mig en lov, og hans nej satte
mig mine grå nser. En enkelt gang gik jeg over stregen. Vi var et lille selskab, Lars Olsens s ½nner,
J½rgen Larsen fra Igels½ (nu Sengel½se). Efter at vå re kommet hjem til Igels½, gik vi alle med J½rgen
Larsen hjem hvor ved jeg forsinkede min hjemkomst henved Ø time. D½ren stod a ben, da jeg kom, men
moder bad mig lukke den af og bie til fader kom hjem. Han var g a et til Igels½ for at lyse efter mig. Da
han kom lukkede jeg ham ind, men i det samme tog han en veltilpasset pilek å p og gav mig et ordentligt
livfuldt stryg. Det var en midnatsstund jeg siden kunde huske, og kom aldrig senere for sent; en mindelse
jeg i mit senere liv har vå ret ham taknemmelig for.
Til min f½dselsdag 9.Marts 1848 havde jeg fa et en smuk flitsbue, som b½ssemager Niels Vinter havde
lavet. Jeg sk½d gerne til skive efter ringen i vognporten; men s a fa r jeg ½je pa nogle kramsfugle i haven,
og jeg afsted med spå ndt hane (eller bue). Ved at l½be forbi skolevinduerne, ga r skuddet af for mig,
trå ffer en rude, og nu ramler glasstumper ned i hovedet p a en flok b½rn, der stod samlet om en
lå setabel. Den gang fik jeg ogsa stryg.
Under korfirmationsforberedelserne sagde fader til mig: "Bestem nu hvad du vil v å re! Kun bonde eller
skolelå rer ma du ikke blive". Sa valgte jeg at blive t½mrer og en gang vi bes½gte faders morbroder i
Sonnerup, Jens Kristoffersen, fulgte han med til Dejligheden; for at sp ½rge t½mrermester Jens Kruse om

han vilde have mig. Han sagde ja! Jeg skulde blive der i tre a r; der skulde betales 30 Rbdr. for mig, og
sa var den ting forelÅ big afgjort.
I Oktober 1850 var min moder afga et ved d½den efter et a rs sygdom; det var benedder i venstre hofte.
Til det sidste vidnede hun om sin d a bspagt. Sk½ndt hun i lang tid havde haft store lidelser og ofte m a tte
klage sig, b½jede hun sig altid ta lmodigt under Guds vilje; den sidste dag var al smerte som bortvejret,
og hendes meste tale var lovprisning af Guds k å rlighed. Om morgenen d. 21. Oktober, hendes 38
a rsdag, som blev hendes d½dsdag, vidnede hun om den Guds herlighed med englesang hun fik lov til at
se og h½re. Sangens gave havde hun ikke, men et dybt poetisk sind, hvor om fader fortalte, at det den
sidste dag hun levede gav sig udslag i de dejligste versformer og sk ½nneste billeder.
Efter moder d½d var fader meget tavs, og jeg kan ogsa selv, som senere enkemand, nu bedre forst a hans
dybe sorg over savnet af hende. Det var selvf½lgelig en trang tid for ham med sin bedste st ½tte i mine to
halvvoksne s½stre, hvor af den å ldste var konfirmeret om pa ske, og den yngste vinteren efter begyndte
sin konfirmationforberedelse. For os to yngste blev sorgen jo ikke vedholdende, men tiden var jo
selvf½lgelig heller ikke god for os.
Jeg blev konfirmeret d. 3. April 1853 i N½rre Jå rnl½se kirke, og en f½lgende s½ndag n½d jeg Herrens
legeme og blod. Skriftetalen, som pastor Fyhn altid holdt i Sakristiet, hvor der var en stor kn å leskranke,
og hvor vi "prå steb½rn" var inde for os selv, havde til tekst: Joh. evangelium 15. kapitel 1 og 2. "Jeg er
det sande vintrå og min fader er vinga rdsmanden; hver en gren i mig, som ikke bå rer frugt, borttager
han, og hver, som bå rer frugt, den renser han, for at den skal bå re mere frugt". Selve talen husker jeg
ikke, men kun at det var det af hele forberedelsen i pr å stetiden der gjorde st½rst indtryk pa mig. (Og da
jeg senere pa min 70 a rsdag n½d nadveren sammen med hustru og 9 b½rn, bad jeg pastor Wulf om at
benytte denne tekst ved skriftetalen).

Lörear i tÅ mrerhandvörket.
Jeg kom som foran nå vnt i t½mrerlå re pa Krabbeslund eller som det i over 100 a r var kaldet,
"Dejligheden" i Rye sogn, og tå t ved Bramsnös Vigog Ejbyland. Stedet la kun mellem Ø mil fra
Sonnerup hvor min farmoders yngste broder dengang , som retteligt ligger mellem Bramsn å s endnu
levede, hvor jeg ofte kom i min S½ndagsfritid. Derimod havde jeg to mil til mit hjem i Kvanl ½se, hvor
jeg så dvanlig kom en gang om ma neden (aldrig sjå ldnere), og hvortil jeg altid gik L½rdag aften kl. 7
(ved mesters velvilje under tiden kl. 6). Det blev de tre l å ngste og trangeste a r jeg har oplevet. Dog
boede jeg her midt i den sk½nneste natur, som jeg endnu med mine omfattende rejser her i landet har l å rt
at kend. Her la i nå rheden af Ryga rds dyrehave og egeskoven "Plantagen" den ved vejen gennem
Vintre-m½lle til Hyllinge kirke sa kaldte Dovtes bakke, en kå mpeh½j, hvor fra en lille strimmel skov af
store b½ge trå kker sig ned af skrå nten mod "Dejligheden". Rundt om Bramsnå s ga r en smal
skovbremme nå sten rundt om halv½en, som er delt langs midt ad fra halsen til "n å bbet" mellem 2
sma ga rde eller bolsteder, hvor af det ½stre ind i mod vigen havde et udmå rket ba deleje, hvor ikke alene
ejeren Jens Christensen havde sit ba deleje til 5-6 ba de og joller, idet han drev et st½rre fiskeri, men hvor
fiskerne ved Ejby-land, i de sa kaldte R½de huse, der la uden for indl½bet til "Vigen" under vesterstorm
lagde deres ba de over pa den udmå rkede red, der la i lå af skovbrå mmen her ud for. Her var ogsa
"Vigens" marsvinsfangst. Hver va r na r isen br½d op, sa kom marsvinene i st½rre eller mindre flokke, 6-8
` 12 ad gangen og s½gte ind i Vigen. Her var spå ndt garn over, knyttet af tyndt stå rkt hyssing, og pa
midten lidt indtrukket mod syd var to store porte i garnet. I den tid (f ½rst i April til lidt ind i Maj)
marsvinene kom, var der altid opsyn pa "Nå bbe", som l½b ind og meldte ankomsten; na r dyrene var ga et
gennem portene sejlede man ud og lukkede disse. Hvis "svinene" da "tumlede" sig for l å nge inde i
fjorden, sejlede man ind om dem og drev dem frem mod sporegarnet henimod krogen op til Bramsn å s,

hvor der la udbredt et stort garn pa bunden, og na r dyrene kom her ind over, lettede man garnet fra
joller, trå ngte dem ind pa grunden og sprang sa ud for med store knive at slagte dem, idet man holdt
dem i brystfinnerne eller om de kaldtes lufferne, der jo er dyrenes sv ½mmef½dder. Andre fiskere satte i
½vrigt deres garn, de sa kaldte "trekanter" lå ngere ud i Holbå kfjorden for at fange dyrene f½r de gik ind i
"vigen".
Med Jens Christensens fiskerkarle sejlede jeg lejlighedsvis ud p a Holbå kfjorden opad mod Our½ for at
så tte garn en S½ndag eftermiddag. Her lå rte jeg at styre en sejlba d, ved at jeg fik lov til at tage
rorpinden pa hjemvejen. Sa lå nge vi var langt ude var Hyllinge kirke og den ene sidste store k å mpeb½g
pa Trudsholms mark, ikke langt fra Kirke-Sa by, vor bedste s½må rker, indtil vi kom til indl½bet i
"Vigen", hvor vi sa havde andre må rker.
Her i Bramsnå s Vig fra ba d, eller fra stranden ud for Eriksholm skov, hvor vi om v a ren ma tte ramme
på le og pa dem rejse badehus med l½bebro udtil, havde vi vore bedste badesteder. Og vi gik tit i vandet,
undertiden ba de middag og aften. Na r man sa havde vå ret ude f½rst pa aftenstunden og var kommet
hjem, kom ofte skovridder Rolsteds s ½n Frederik og ra bte: Andreas, ga r du med i vandet ? Ja!, det var
ikke til at sta for. Sa roede vi ud pa dybet, sprang ud, og sa gik det med at give hinanden dykkert, f½rst
et tryk med armene pa modpartens aksler, og derefter et tryk med f½dderne som et helt spring op af
vandet. Det var noget der kunde skylle om ½rene, na r man under sa dan en trykkert havde stillet sig
lodret med armene og benene i vandet og fodspidserne nedad.
Sk½ndt jeg n½d denne sk½nne natur var det dog som jeg f½r skrev tre trange a r for mig; ingen kirkegang,
ingen jå vnlige, jeg kunde med glå de slutte mig til. Sk½ndt jeg af skoledrengene i mit hjem, af
tjenstekarlene hjemme og andre af mine hjemlige omgivelser nok havde h ½rt uh½visk tale, sa var det
vå rre her pa "Dejligheden", hvor min lå remester ofte f½rte uh½visk tale, ligesom hans så delighed som
gift mand var berygtet. Omgivelserne var det ofte ikke bedre hos; arbejdet gik med at sk å re skovkå vler
af forskellige trå sorter med langsav til planker, hvoraf mester altid havde stort udsalg; men de fleste af
mine arbejdskammerater f½rte ogsa uså delig tale.
Bedst af dem alle kom jeg til at synes om en svend, der kom i arbejde fra Rettestrup syd for N å stved.
Han var fra R½nnebå k sogn, og han var den f½rste der fortalte mig noget om Grundtvig, hvis navn jeg
nok kendte fra enkelte af hans digte, vidste at han var pr å st i K½benhavn, men var ellers fuldstå ndig
fremmed for hans liv og virken. Denne unge mand fortalte mig nu at gamle Grundtvig, som var
enkemand, friede til fruen pa R½nnebå ksholm, at hendes datter blev gift og fik herreg a rden mens fruen
flyttede til K½benhavn med Grundtvig, men at hun d½de kort efter at have fa et en s½n, som hed Frederik
Lange Grundtvig. Hans fra Rettestrup var dog et menneske med a ndelig sans, fulgte en tid den da
bekendte missionå r Mogens A. Sommer, der dog rejste til Amerika.
Her pa Dejligheden lå rte jeg f½rste gang herrega rdsliv at kende, dog fra de laveste kredse heraf. G a rden
ejedes den gang af grev Scheel, faderen til den nuv å rende greve, der endnu sidder som kongevalgt
medlem af landstinget, grev Frits C.R. Scheel, f½dt 1833 (altsa nu 77 a rig). Pa denne ga rd havde Jens
Kruse alt t½mrerarbejde, og her arbejdede jeg lejlighedsvis hele tiden, mens jeg var p a Dejligheden. Jeg
var ofte ene overladt til mit arbejde pa vå rkstedsloftet, og jeg fors½mte lidt mit arbejde med forskellige
betragtninger. Men mester fik jo sin dagl½n for mig, sa han var lige glad. Derfor talte jeg ofte med kusk,
staldkarl og dreng fra herskabsstaldene. Kokkepigen Povline var trolovet med kusken Hans Iversen fra
Rye; de fik siden en del af hendes f½dega rd, Jens Kristoffersens i Sonnerup. Hun var alts a af min slå gt
og venlig imod mig. Bryggerpigen var ogsa flink nok, hun skulde nemlig til sidst blive min madmoder,
da gamle Sidse Dejligheds d½de, idet hun i al stilhed holdt bryllup med Jens Kruse, og kom s a med deres
to s½nner pa 7 og 10 a r i ga rde den sidste vinter. Han havde forinden v å ret meget utilgå ngelig, havde
engang givet mig en slem skrup over armen (vistnok fortjent for min udueligheds skyld). Med
tilskyndelse af mesters broderdatter, der midlertidig styrede huset, forlod jeg ved fyraften huset og gik
hjem til fader og sagde, at jeg kunde ikke holde det ud, og at jeg ingen ting l å rte. Fader sendte
skoleb½rnene lidt tidligere hjem og k½rte mig tilbage. Hvad de talte sammen om ved jeg ikke, men jeg
blev, og fra den dag af fik jeg det bedste arbejde og stillede mig tilfredsstillende derved i de f ½lgende 4-5

ma neder. Men befrielsens time slog f½r jeg vidste det; henimod middag d. 16. Febr. 1856 kom fader
k½rende, traf mester hjemme, og efter nogen forhandling mellem dem fik jeg bud, at jeg skulde med
hjem, at jeg kunde ga til Rye, ordne min flytning og sa ga til Sonnnerup, for der at trå ffe fader og tage
med hjem. Fader ma tte dog betale mester 30 Rbdl. fordi han skulde savne mit bedste arbejde i den
tilbagevå rende tid. Fader havde forinden forh½rt sig i Holbå k hos t½mrermester Claus Clausen, hvor jeg
straks kunde fa godt arbejde.
I 1854 giftede min fader sig pa ny med enke Juliane Holm, f½dt M½ller, en s½ster til fasters tidlig
afd½de mand Peter M½ller i Vedbå k, som havde efterladt to d½tre Catinka og Petra M½ller. Med dem
kaldte vi fru Holm for tante Julle. Jeg husker endnu fra 1848, at hun boede p a hj½rnet af
Tornebuskegade og Rosenborggade, hvor fader og jeg bes ½gte hende. Jeg fik lov i hj½rnebutikken at
hente et eller andet og h½rte der den k½benhavnske almuetale, f.eks.: "Ma jaj be' om majen go fl½de for
en skilling". Kort tid efter flyttede tante Julle til Malkeg a rd i Tr½r½d, hvor faster Trine nu boede med sin
mand, forhenvå rende bager Hansen pa H½rsholm, som havde k½bt Malkega rd. Vi var af og til kommet
dertil, og foruden ovennå vnte to d½tre, havde de to s½nner af Hansens f½rste å gteskab Johan og
Andreas, og desuden en lille s½n af deres andet å gteskab; Peter Elias Hansen, som nu er
isenkrå mmer i firma Hansen & Callesen i Frederiksberggade. Han blev et udm å rket bindeled mellem
de to par s½skende. Tante Julle, som i 1854 blev vor anden moder i Kvanl ½se skole, var i ½vrigt
beslå gtet med fader i det hendes fader som var lysest ½ber i Vognmagergade 84 (nu under Ombygning)
var f½dt i Ordrup Lilleskov i Sonnerup sogn.
F½r jeg ga r videre, b½r jeg oprede min faders slå gt. Min oldefader Ivar Bentsen var f½dt i
Vordingborgegnen, men findes 1766 i K½ge kirkebog, hvor han nå vnes som vå rtshusmand Bendtsen,
gift med Susanne Christensdattter; en datter f ½dt 22. April og d½bt 24. April 1766 med navnet Mette,
d½d 3 uger gammel. Her ses endnu den gamle skik at barnet d ½btes i kirken f½rste S½ndag efter f½dselen
(en skik som provst Hasle m½dte i Asnå s i Odsherred omtr. 80 a r senere). Jeg skal for morskabs skyld
nå vne fadderen ved denne barneda b i K½ge: "Min (prå stens) kone: Susanne Sofie Helene Rening (eller
Roning) bar hende, og pige Ane Margrete, J½rgen Henriksens datter, stod hos. Fadder vare f½lgende:
Peder J½rgensen, Skomagermester, Rasmus O....(ulå seligt), Snedkermester, Ivar Henriksen,
Skomagersvend hos mester Peder J½rgensen. Tre b½rn er senere f½dt i K½ge, men 2 s½nner d½de der, den
sidste 3 mdr. gl. d½d Maj 1772, datteren Mette d½de i Skomagerkroen henved 7 a r gammel 1774.
Formodentlig er hustruen d½d efter det sidste barns f½dsel d. 3 Februar 1772. For i 1773 ejer Ivar
Bentsen Skomagerkroen i Sa by sogn ved Roskilde-Holbå k landevejen og er der gift med Ane Katrine
B. (ukendt hvorfra). Deres f½rste barn Georg Philip B. f½dt 1773 og konfirmeret 1788 sammen med sin
yngre broder Johan Christoffer B. f. 1774, som blev min farfader. Georg Philip d ½de tidlig som ung,
og efter ham blev min fader opkaldt. Der var endnu 3 s ½nner til, nemlig Bent B., S½ren B. og Ole B. og
en datter, Susanne. Ivar Bentsen fik stadig sit navn å ndret i Kirke Sa by kirkebog; det skrives der som
f½lger til forskellig tid: Bentsen, Benson, Bentson og Bentzen (jeg har valgt det f ½rste af disse 4). Min
oldefader Ivar Bentsen d½de d. 11. Marts 1791 (15); hans navn skrives da i Sa by som i K½ge: Bendsen.
Hans enke Ane Katrine giftede sig efter kongebrev d. 10. Oktober 1793 med Andreas Gabrielsen
Schandorf. Der er ingen b½rn af dette å gteskab.
Min farfader Johan Christoffer B. af Skomagerkroen lå rte t½mrerha ndvå rket, arbejdede senere i
K½benhavn og blev der trolovet med kå lderpigen i "Lille Norske L½ve", Johanne Christoffersdatter
(d½bt 2. S½ndag efter Tr. 1772), datter af fisker i Englerup, Chr. Larsen senere g a rdmand i Sonnerup
1782. Efter Sonnerup kirkebog ialt tolv b ½rn.
Johan Christoffer og Johanne giftede sig, lejede Ringsted Kro, hvor min farbroder prå sten Iver B. blev
f½dt d. 12. Juli 1805, men i 1808, d. 10, marts blev min fader f ½dt i Vedbå k kro, hvortil de altsa da var
flyttede. Datteren Ane Katrine f½dt 28. November 1810. Min farbroder Iver studerede, fik (laud til)
artium 1822, 1. del af filosofikum 15. April og 2. del 27 Oktober 1823; menig i kongens livkorps
(studenterkoret) fra 23/10-22 til 6/11-1828 ved andet kompagni (chef Hegermann Lindenkrone), fik
theol. embedesexsamen (Haud. 1) 1/11 1830 og tog 14/8 1831 katetisk pr ½ve efter at have holdt
demisprå diken i Vartov kirke d. 8. Juli 1831; fl ½jteeksamen 3. Juni 1833, og blev af kong Frederik 6.

beskikket d. 29. Januar 1834 til at v å re personel kappelan i Sdr. Jå rnl½se og S½strup hos Sogneprå st
Reinga rd, og blev prå steviet 30. April 1834 i K½benhavn af Biskop Peter Erasmus M½ller. Han ansattes
pa eget an og tilsvar d. 14. Juni 1835 af provst Thestrup. (Min fader indsattes i Kvanl ½se 2. Februar
1834. De blev altsa naboer pa 1/4 mils afstand). Na r pastor Reinga rd d½de og ny sogneprå st anså ttes,
vides ej, men i f½lge Frederik 6.'s kaldsbrev af 20. Marts 1838 og kollats af 7. Maj samme a r af biskop
Tage Mu ller i Ribe, beskikkedes Iver B. til at v å re sogneprå st i Bording Menighed. I f½lge kaldsbrev af
12/6-47 (Kristian 8.) og kollats af 25. s.m. blev han beskikket af biskop Ållega rd i Viborg stift til at
vå re sogneprå st i Årslevkloster og Årum. Han d½de der i Hjelskov prå stega rd d. 14. Juli 1851,
begravet i Årslevklosters kirkega rd.
D. 19. Juni 1839 blev Iver B. å gteviet til Elise Kirstine f. Knudsen, datter af kofardikaptajnNiels
Knudsen og hustru Ane Katrine Hall. Elise Kirstine B. var f½dt 21. Maj 1815, d½d i Viborg 24. Febr.
1894, henimod 79 a r gammel. Disse å gtefå ller havde 5 b½rn. 1.Anna Nielsine Theodora f. 18 Nov.
1840, gift med k½bmand Gregers Andersen, Viborg Vestegede 18. Maj 1864, d ½d barnl½s 19. Febr.
1904. 2.Benedikta Severine Mathilde, f. 14. Dec. 1842, d½bt i Bording kirke 17. Febr. 1843, d½d ugift
17. Febr. 1904. Begge f½rnå vnte s½stre er f½dte i Bording prå stega rd, Ginding herred og begge
jordfå stede i samme grav i Viborg. 3.Johan Christoffer B. f. i Bording 22. Juli 1845, d ½bt i kirken d.
10. Sep. 1845. 4.Johanne Vilhelmine Caroline f. i Bording 24. Oktober, d½bt i kirken 28. Nov. 1847,
d½d ugift 1909, begravet i Viborg. 5.Niels Knud B., f½dt i Hjelskov prg. 25. Juli 1850, d ½bt i Årslev
kloster kirke, d½d i Viborg 1852.
Forbindelsen mellem fader og hans broder var sj å lden, men jeg husker dem begge med å ldste datter i
Kvanl½se, og farbroder alene en gang senere, f½r hans d½d. Sa husker jeg ogsa at fader med sin s½ster en
gang f½r 48 rejste til Bording i bes½g og at rejsen gik med postvogn over Holbå k-Kalundborg, videre
med dampskib til Aarhus, der fra over Silkeborg til Bording. Hvad fader fortalte om den rejse mindes
jeg bedst hans skildring af Gudena med Ry m½llefald, hvor man lod a lene l½be ud ved siden af
vandhjulet pa trå rister og hvor de la og kr½b i hundredvis som slanger fra de mindste til de store p a
10-15 pund.
En broder til min farbroders hustru var den ikke ubekendte pastor Hans Knudsen, som i mange a r var
missionå r i Åstindien, kom i slutningen af 50'erne hjem, blev sognepr å st i Bregninge og Bjergsted i
mange a r, og efter sin afsked der, blev han frivillig pr å st en tid pa diakonissestiftelsen, st½ttede denne pa
mange ma der, fik oprettet hjem og uddannelsesanstalt for vanf ½re, foruden andre menneskevenlige
indretninger han st½ttede.
Min fader havde kun en s½ster (hans tvillingebroder var tidlig d ½d). Hun hed Ane Katrine B. var f½dt i
Vedbå k d. 25. Nov. 1810 og blev gift f½rste gang med Peter M½ller af K½benhavn d. ?/? 183?. To d½tre
Catinka f. 12. Maj 1838, gift 5. April 1866 med garver Julius Rosted af H ½rsholm, og Petra
Frederikke Alvhilde M½ller f. 11. August 1841. S½nnen Peter Elias Hansen, f½dt d. 10 Juli 1847,
H½rsholm, var af hendes andet å gteskab med Bager Peter Adolf Hansen af H½rsholm, som da havde to
s½nner af hans f½rste å gteskab nemlig Johan og Andreas H., den å ldste f. 27. Juli 183x, og den yngste f.
16. Maj 1840. Mellem disse tvende s½skendepar blev altsa broderen Peter Elias det få lles bindeled, og
blev det pa den mest udmå rkede ma de, som st½tte f½rst og fremmest for sin gamle moder, der efter sin
mands d½d i Lyngby d. 18. Juli 1885 endnu levede til d. 24. Dec. 189?, og derefter blev begravet ved sin
f½rste mands side pa S½ller½d kirkega rd, medens hendes anden mand blev begravet p a H½rsholm
kirkega rd, hvor hans f½rste hustru var jordfå stet. Deres to s½nner var begge gifte: Johan, semminarist og
lå rer i Nejlinge, Helsinge sogn, d½d d. ?/? ????, og Andreas landmand i Holl½se, ved Tisvilde, d½d i
K½benhavn d. ?/? ????.
Jeg har nå vnt samtlige min fasters b½rn omstå ndeligt fordi de i min barndom blev dem af faders
nå rmeste slå gt jeg kom i forbindelse med pa Malkega rd i Tr½r½d, ligesom jeg senere som ungt
menneske kom der en hel juleferie fra vinteren 1858-59 i Hiller ½d, senere under mit ophold som t½mrer
og seminarieelev i K½benhavn 1860-64.

(Fort. fra s. 20) Fader havde jo, som foran nå vnt, giftet sig anden gang i sommeren 1854. Vi b ½rn var jo
lidt betå nkelige ved den forandring, men det tabte sig snart. Fader genvandt en del af sin gamle
livlighed, og den st½rre hygge huset vandt i forbindelse med vor ny moders venlighed imod os, gjorde os
fremtidig mere glade for hjemmet. Hun havde lidt formue, som kom os b ½rn til gode ved skiftet mellem
ham og os, sa fader, som vor m½drende arv, kunde tildele mig 600 Rbr., som broder efter den da
gå ldende arvelov, og mine tre s½stre hver 300 Rbr. Fader ejede ellers intet; han og hans broder fik hver
til deres uddannelse og kroen tilfaldt s ½steren, som vist nok blev nogenlunde velhavende gift med P.
M½ller.
I marts ma ned 1856 d. 3., kom jeg i t½mrerforbundet i Holbå k og kom straks i godt arbejde ved
Holbå k amtssygehus, hvor der skulde så ttes en etage pa den 100 alen lange bygning mod vest; her oppe
blev indrettet sygestuer; dog blev et h ½jt kapel til gudstjeneste indrettet midt for. Her arbejdede jeg det
meste af sommeren; kun nogle dage var jeg pa vå rkstedet i Kirkestrå de for at skå re og tildanne buer af
brå dder, som min mesters broder Ditlev Clausen skulde have at opf ½re sit mesterstykke over, nemlig et
krydshvå lv til sit murmesterstykke; det var jo et morsomt arbejde. Senere hen p a sommeren var jeg en
kort tid med at bygge et hus i Ugerl½se Kroskov; om vinteren var jeg snart i byen at arbejde, men mest
pa vå rkstedet i Kirkestrå de, hvor jeg samme vinter gik til tegneundervisning p a 1. sal i forhuset, som
var nyopf½rt af mester. Hans broder murmesteren, deltog i undervisningen; de var begge dygtige. Den
f½lgende sommer arbejdede jeg den meste tid pa Vinstrup m½lle, hvor jeg som ledende havde mindst en
mand til hjå lp. Det var en behagelig sommer. Jeg boede og spiste i mit hjem havde kun 2000 alen til
arbejdsstedet, hvorfor jeg gik hjem ba de middag og aften. Det var forskelligartet arbejde jeg havde, men
der i blandt t½mrerarbejdet til et nyt bageri med kornmagasin i to stokv å rk og loft pa vindbjå lkerne alt
med stole og dragevå rk; herved lå rte jeg meget. Jeg arbejdede sa ledes for min mester i Holbå k i 1Ø a r
godt; han gav mig i 1856 4 x pr. dag til November, 3 Ø x til April 1857 og 5 x for resten af sommeren.
Jeg tjente herved sa godt at jeg kunde forsyne mig med n½dvendigt vå rkt½j ved Nyta rsopg½relsen, og
selv koste hele mit udstyr og mine rejseudgifter , da jeg i 1857 i Oktober m a ned skulde g½re mit
svendestykke. Vi var ialt 4 t½mrer fra Holbå k som aflagde svendepr½ve. Vi tegnede pa mesters kontor
under skuemestrenes tilsyn; tegningen indsendte de til oldermanden for t ½mrerlauet i K½benhavn, som
forelagde disse pa kunstakademiet, hvor de blev antaget. Derefter udf ½rte vi arbejdet, en tagkvist, efter
tegning ogsa under skuemestrenes tilsyn, og d. 4. Nov. 1857 var der opvisning for magistraten i Holb å k
og vi fik pr½verne "antaget". Nu skulde vi til K½benhavns lavshus for at blive optaget i "lavet" som
"zynftig" svend. Vi m½dte da straks efter pa ra d- og domhuset i K½benhavn med vore tegninger og med
udskrift af Holbå k ra dhusprotekol tillige med de K½benhavnske t½mrersvende, som den dag skulde til
opvisning med deres svendepr½ver. Vi var alle if½rt sorte klå desklå der, selvf½lgelig diplomatfrakke, og
sa desuden h½j sort silkehat og alm. sk½dskind under frakkerne.
Enkelte af pr½verne blev kasserede, men de fleste blev antagne. Vore svendebreve kunde vi senere hente
hos oldermanden; men nu var det "vigtigste" af h ½jtideligheden tilbage. Med oldgesellen for svendelavet
vandrede vi nu ud pa "t½mrerkroen" i Adelgade 33, hvor lavshuset var, og her m a tte vi forberede os pa
et ordentligt punsesold for alle byens t ½mrersvende. Aftenen blev indledt med et slagsma l mellem nogle
danske og tydske svende, hvor de sidste, som ikke mere var velsete i Danmark, fik "kl ½". Jeg stod og
talte med min Holbå kmesters broder, som var "polere" (d.v.s. formand) hos t ½mrermester Blom. I det
samme blev d½ren trå ngt op, og en kå mpende flok trå ngte ind fra en anden stue. Jeg var sa heldig at sta
bag d½ren, da den gik op, og derved blev jeg då kket af den, mens kampen bruste forbi mig. Aftenen gik
nu med punseglassene og med sang og skra l. Jeg var tavs tilskuer, og som hel ukendt og fremmed
uå nset. Kun af husets vå rtinde var jeg kendt fra b½rnea rene; hun var fra Russeleds-huset ved Fledskov,
men h½rende til Brorfelde skov, og hun havde ga et i skole hos fader.
Nå ste morgen m½dte alle ungsvendene pa ny, og nu blev vi h½jtideligt "indviede" ved at oldgesellen
drak os til i vin af det store "velkomst"-bå ger, hvis må gtige s½lvla g man holdt imens, og hvorefter man
selv drak i overvå relse af 4 "bisiddere". En remse, "Gauzen", en hilsen, plejede man at skulle sige frem
pa tysk, men det slap vi for det a r, lige som vi ogsa slap for kridtpiberne efter at ga sestegen var sat til
livs; men sigarer fik vi stedet, for at gamle svende kunde iagttage, om vi var vante til at ryge i smug; for
at "ryge dem i nå sen", det var forbudt, sa lå nge man ej havde drukket af "Velkomsten". Ved ga sestegen

drak vi vin og sa blev der sunget få drelandssange som, "Der er et land det sted er h½jt mod norden";
"Der er et yndigt land"; "Danmark dejligst vang og vå nge"; "I Danmark er jeg f½dt, der har jeg
hjemme", o.s.v. Hvad rygningen angik, skilte jeg mig kun d a rligt fra mit arbejde, sa ingen havde noget
at bebrejde mig pa det omra de. Nu stod atter bordet då kket til middag for alle dem af byens
t½mrersvende, som havde lyst til fri ga sesteg, og ½l til, jo vel brå ndevin ogsa ; vi unge svende havde at
betale gildet og regningen var stor. Det var min indgang i det å dle t½mrersvendelav. Jeg kom der kun en
gang til, da jeg arbejdede i K½benhavn i a r 1860.

Svendearene i tÅ mrerfaget.
Pa hjemvejen fra K½benhavn fik vi 4 ungsvende fra Holbå k godt lå rerigt arbejde i Roskilde pa
Bidstrup ny kurhus, der alt var under tag, og mange af bygningerne f å rdige. Af t½mrerarbejde var der
endnu en del tilbage af gulve og trapper. En kammerat af mig, Peter Nonneg a rd og jeg boede hos hans
moder en lå rerenke fru Nonnega rd fra Skovhastrup, ½st for Kirkevals½, og hun var en så rdeles god
husmoder. Jeg boede der til nå ste forsommer, da jeg fik landarbejde, og havde et godt hjem. Jeg forstod
lidt, men lå rte meget den vinter pa Bidstrup, men i de korte dage, så rlig pa det uvante trappearbejde,
kunde vi ej tjene den udbetalte dagl ½n efter de gå ldende akkordpriser. Hen pa vinteren fik vi
opg½relsen, som viste at vi "4" var i gå ld til mestrene: T½mrermestrene Weber og Hansen, af hvilke vi
nå rmest arbejdede for Hansen i Hersegade, men dog under Webers formandsskab. Mens de to, som var
lå rlinge fra t½mrermester Fugl i Holbå k, rejste straks med hvad de havde modtaget, gik jeg og min
kammerat Nonnega rd (som ej turde andet) ind pa at betale vort underskud, til en nedsat dagl ½n havde
då kket dette. Det varede ikke lå nge, thi trappearbejdet var snart endt, og da vi fik en del ru lofter at
pl½je og lå gge, drev vi dagl½nnen herpa h½jt op, sa underskuddet var snart då kket.
Jeg fik nu i de f½lgende par a r glå de af mit arbejde for mester P. Hansen i Roskilde, idet jeg i to somre
arbejdede pa store nybygninger ude pa Vibyga rds ladebygninger og pa Viby stationskro. Dog blev jeg i
August 1858 taget hjem pa vå rkstedet i Hersegade og stod i tre ma neder og lavede trapper, hvilket
arbejde jeg forestod med 4-5 mand til min hj å lp. Da arbejdet der slap op i November, fik jeg arbejde hos
m½llebygger Nielsen i Roskilde, hvor jeg var med til at opf ½re en meget stor m½lle i Hiller½d.
Ved i min fritid at ga og se pa Roskilde domkirke og nu sidst p a Frederiksborg slot, begyndte jeg at fa
½jnene op for det sk½nne i bygningskunsten. Den f½rste havde jeg haft rig lejlighed til at se, men foruden
det h½jtidelige indtryk af det h½je hvå lvede rum, var det iså r det historiske, som havde lagt ba nd pa min
opmå rksomhed i domkirken. I Frederiksborg var det sk ½nheden med sin rigdom i afveksling pa form og
farve, som få ngslede. Juledag var jeg til gudstjeneste i slotskirken, men pastor Galsk ½t kunde ikke tage
min opmå rksomhed fangen, hvorimod hele den rige udsmykning af ornamenter, malede og forgyldte,
bandt mig. Senere kom man ud efter kirketid, hvor da hestgardens musikkorps spillede i slotsg a rden.
Frederik 7. boede den gang pa slottet, og fra m½llen sa vi ham jå vnligt ride ud, og slottet havde vi der
stadig for ½je dagen igennem, og om aftenen tog det sig is å r prå gtigt ud, na r nå sten alle vinduerne var
oplyste og tilmed spejlede sig i slotss ½en.
Her som i Roskilde levede man imidlertid hjeml ½s, og jeg kan takke mit barndomshjems hygge og min
faders formaninger og advarsler for, at jeg ikke blev draget ind i svendelivets tummel og vildhed p a
vå rtshuse, danseknejper, billarder og keglebaner, samt i marketenderier. Det sidste var is å r slemt, pa
Bidstruparbejdet skrå kkeligt, men i Roskilde var livet og tonen mellem h a ndvå rkerne det ra este og
få leste jeg har oplevet, hvorfor jeg vendte mig aldeles bort fra kammeraterne udenfor arbejdstiden; men
jeg f½lte mig altid ensom og forladt, da jeg ingen andre omgangsvenner fandt. To somre arbejdede jeg p a
Vibyga rd. Jeg rejste fra Hiller½d i Februar 1859 og var en kort tid hjemme; men f½rst i Marts fik jeg
arbejde hos min gamle mester Clausen i Holbå k, hvor grosser Suhr havde k½bt Bonderupga rd, hvis
hovedbygning skulde bygges om til landsted for fru Joh. Louise Hejberg. Der l å rte jeg "at skifte
valmtage"; men da der kom bud til mig fra mester Hansen i Roskilde om at tage til Vibyg a rd anden

sommer, rejste jeg straks, da han gav mig 24 skilling ( Ø krone) h½jere dagl½n end hans andre svende, og
vi ellers havde det ta leligt der pa landet, om end kost og bopå l der kostede os 4 x om dagen. Om
eftera ret byggede vi Viby kro og til Jul slap arbejdet op. Jeg rejste da hjem; nu vilde jeg have l å rt mere
tegning. Lidt havde jeg tegnet den f½rste vinter i Roskilde pa byens aftentegneskole hos Weber. (Og som
anf½rt foran, hos mester Clausen i Holbå k).
I 40'erne og f½rst i 50'erne var t½mrermester Wantzel bekendt som en dygtig t½mrermand, havde i
K½benhavn meget arbejde og holdt tegneskole for sine folk. De dygtigste af dem blev form å nd ved hans
arbejde og lå rere pa hans tegneskole om vinteren. Clausen i Holb å k var en af dem; i K½benhavn var
Klentz senere lå rer pa teknisk institut i t½mrerfagtegning, men Unmack var da anset for at vå re den
dygtigste (Blev senere t½mrermester pa Frederiksberg slot, som brå ndte netop i 1859 lige f½r Jul). Hans
tegneskole s½gte jeg til efter Nyta r, blev anbefalet af mester Clausen i Holbå k, men hos Unmack var al
plads optaget, og han viste mig sa til Klentz, som havde en mere at tegne med, nemlig en Bindesb ½l,
prå stes½n fra Holbå k ved Randersfjordens indl½b. Det var et godt sted for mig. Prå stes½nnen oversa
mig, men det å nsede jeg ikke; jeg passede mit tegnearbejde, og han rejste l å ngere hen pa vinteren.
Det var den juletid, da Frederik 7. efter slotsbranden p a Frederiksborg, flyttede ind pa Kristiansborg, ad
det store postyr rejste sig mod grevinde Danner. Opl ½bene mod slottet havde dog netop stillet af, da jeg
de f½rste dage i Januar 1860 kom til hovedstaden. Jeg var meget flittig, tegnede fra kl. 9 form. til 9 aften
med 1 times middagsophold. Efter at have tegnet stereometri, gik jeg i lav med t ½mmerkonstruktioner
og trapper, hvori han var en meste. Med undtagelse af min s ½ster Johanne som passede en butik, havde
jeg kun et sted at komme, hos en politiassistent Larsen, hvis hustru var s ½skendebarn til min anden
moder. Jeg fik senere efter dem: Et krus med s½lvla g og et rå nnesancebå ger. Det f½rste har min s½n Ivar
og det sidste Gudmund.
Fra 1. April fik jeg arbejde hos mester Klentz; byggede f½rst en lille ventesal af trå med udsvejet
tagvå rk til Ryssenstens badeanstalt. Jeg har senere set den brugt for samme selskab som billetkontor for
badehusene ved "Kigkuren", lige overfor.
Venner fandt jeg ingen af f½r November, da jeg ved et fast middagsbord lå rte at kende bogbinder Thune
(senere boghandler pa Sams½). Vi blev gode venner den korte tid til Jul, men har ogs a senere pa Sams½
lejlighedsvis kommet sammen. En ting lå rte jeg så rlig i K½benhavn, at uden dygtighed i sit fag og i alt,
hvad der h½rte med til god borgerlig oplysning, kom jeg ej frem i verden, og jeg gruede for at skulde g a
som t½mrersvend alle mine dage. Klentz vilde have mig til at tage m ½llebyggerexamen pa polyteknisk
lå reanstalt, men det afslog jeg. Derimod gav jeg mig til at l å se to timer hver aften fra kl. 8-10. Det var
strengt, da jeg boede ved Trinitatis kirke og havde n å sten alt mit arbejde omkring ved Jagtvejen p a
N½rrebro. Men jeg ville. Jeg regnede, skrev, lå ste mathematik med en kand. politici Martensen og
senere med hans broder premierl½jtnant, hvem jeg mange a r efter traf som stationsforstander i Holbå k.
Sa lå ste jeg Tysk, og tillige noget Engelsk hos forhenv å rende sysselmand pa Island: Villemoes, en s½n
af prå sten i Herf½lge ved K½ge (broder til s½helten Peter Villemoes). Hos ham lå rte jeg mere Dansk end
Engelsk, for han sammenlignede stadig med Dansk, og han a bnede mine ½ren for ejendommelighederne
ved den sjå llandske mundart. Havde jeg fortsat havde jeg nok l å rt Engelsk ogsa (16).

Min fortjeneste var imidlertid ej stor; opholdet i byen var dyrt,
undervisningspengene vilde ej rå kke. Jeg holdt derfor op hos forst. Thors ½ til
November, men begyndte sa at tage del i den billige arbejderundervisning, som
arbejderforeningerne af 1860 nu oprettede. Hos Thors ½ lå ste vi aretmetik, her tog
jeg fat pa geometri og physik og fik en udmå rket dygtig lå rer; det var cand. mag.
Dahl, senere rektor i Slagelse (17). Sa h½rte jeg C.V. Rinnestad fortå lle sagaer,
samt h½rte enkelte oplå sninger af Erik B½gh og H.C. Andersen. Dog alt var
stykker og stumper og jeg kunde må rke, at dette ej f½rte til noget helt, og jeg blev
noget modl½s over udsigterne. Hvis jeg skulde blive tilfreds, m a tte jeg have
anderledes fat. Det arbejde jeg i November og December havde i K½benhavn var
ikke meget lå rerigt: Et stakit til grå nsen mellem Rosenborg og Gotersgades
exerserplads. Arbejdet forberedtes pa materialga rden overfor t½jhuset ved
Frederiksholms kanal. Det blev tidligt m½rkt, sa pa hjemvejen gennem
Kristiansborg gik jeg ind at h½re pa folketingets forhandlinger. Mange af
politikerne kendte jeg fra min barndom (18). Ogsa rigsra det holdt m½der og her
fik jeg lejlighed til at se og h½re Hans Kru ger, Bevtofte og Laurits Skov i sin
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guldbroderede uniform. Den f½rste gik i sin bondefrakke, med ridderkorsets b a nd.
Kort f½r Jul fik jeg en fod forstuvet, men i t½mrerlavets sygekasse hå vede jeg mine dagpenge, som å rlig
fortjente, da jeg hele a ret havde bidraget. Jeg havde ogsa i sommerens l½b som ungsvend ma ttet m½de til
ligparade. En t½mrersvends enke skulde begraves. Ordren l½d pa spidkjole, samt m½de pa t½mrerkroen
for at forsynes med livrem og ka rde. Det var hå dersdragt fordi t½mrerne havde udmå rket sig ved at
afsla Svenskernes storm pa K½benhavn 11. Februar 1659. Jeg var ungsven, men da min anden f å lle
havde dannet kjolesnipper ved hj å lp af na le, sa blev jeg sat til at ga i spidsen at toget, mens min få lle
ma tte bå re ligskamlerne. Da jeg forstuvede mit ben, fik en anden mit arbejde; jeg tog s a til mit hjem i
Kvanl½se og blev hjemme forel½big, efter at mester Unmack havde lovet mig arbejde p a Frederiksborg
slot.
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Her begge i en alder af omtrent 55 a r. Fader d½de i December 1866; moder d½de i Juli 1870.

Et omslag i virksomheden.
Da jeg til Jul 1860 rejste til mit hjem havde jeg f a et l½fte af mester Unmack om at fa t½mrerarbejde pa
Frederiksborg Slots genopf½relse; men vinteren gik hen og fora ret med, uden at der kom noget bud.
F½rst hen i Juni ma ned 1861, blev jeg tilbudt det ½nskede arbejde pa Frederiksborg, men sa havde jeg
taget ny beslutning for min fremtid. F½rst og fremmest vilde jeg lå re noget, men hvor skulde jeg hen. Af
folkeh½jskoler kendte jeg kun af navn Hindsholm og R ½dding, men mente at de kun var for landmå nd
og derfor ej noget for en ha ndvå rker. Jeg havde lå rt sa meget at jeg kunde se mine skolekundskaber
hjemme fra ej slog til. Nu forestod min vå rnepligt; nå ste h½st skulde jeg m½de til udskrivning. Havde
jeg endda haft forberedelseseksamen kunde jeg blevet reserveofficer efter den nyeste ordning, og det
havde jeg haft lyst til. Sa bestemte jeg mig til at tage til Bla ga rds seminarium.
I tiden fra Jul til Maj 1861 var jeg blevet optaget af en ung pige, skolel å rer J½rgensens datter Theodora.
Hun havde i et par a r opholdt sig hos en broder i Slagelse, som var boghandler, og hun var der blevet

Hun havde i et par a r opholdt sig hos en broder i Slagelse, som var boghandler, og hun var der blevet
undervist i klaverspil, ligesom hun sang godt, var da i 18 a rs alderen kommet tilbage til sit hjem i
Undl½se skole. Hendes broder Jonas var hjå lpelå rer hos faderen; vi blev venner og min s½ster Sine, som
da var hjemme, og jeg kom en del sammen med de to s½skende. Jeg gjorde mig nu sikkert ha b om at jeg
skulde vinde hendes ha nd, ligesom jeg levede i den tro, at jeg havde vundet hendes hjerte. Det slog dog
fejl, og i August 1861 forlovede hun sig med en seminarist Petersen, som kort efter blev l å rer pa
skovskolen ved Jå gerspris, og blev gift med ham. Det var en skuffelse, men forholdene var
uigenkaldige.

Seminarietiden.
Den 29. Maj 1861 kom jeg til K½benhavn for at begynde pa Bla ga rds seminarium fra 1. Juni.
Ankomstdagen var en stor h½jtidsdag for en bestemt kreds derinde, idet gamle Grundtvig fejrede sin 50
a rs jubelfest som prå st, og ved kirkeminister Monrad modtog han Kong Frederik 7.'s udn å vnelse til
biskop, med rang som Sjå llands biskop.
Nå ste dag meldte jeg mig hos Tang; som straks spurgte mig om jeg vilde hedde Kvanl ½se? Nej tak! jeg
vil beholde mit og mine få dres navn! - Jeg kendte et eneste menneske der, Lars Nielsen fra Hanerup.
Han var ved at tjene i K½benhavn, blevet et "net" menneske, gik med handsker og pladering, men det
kunde jeg snart g½re han efter. Han var forresten et godt alvorligt menneske, som jeg kom til at holde
meget af. Han faldt senere i kampen pa Als d. 29. Juni 1864 som soldat ved 18. regiment, 6. Komp. (Jeg
fik senere hans plads i delingen.)
Straks jeg kom ind, spurgte flere af seminaristerne mig om ikke jeg vilde med ud i Grundtvigs have p a
Gl. Kongevej, hvor der skulde vå re en stor fest med taler og sang d. 30. Maj; men jeg, et ubekendt
menneske, trå nge mig ind hos fremmede? Jeg glå dede mig dog meget ved senere at lå se om den
smukke fest.
Den f½rste af lå rerne jeg hilste pa , da jeg kom ind til Tang, var ingeni½r Aschlund; han tog sin afsked og
blev senere prå st. Den nå ste var theol. kand. Gjerlev, som var religionslå rer; han havde affattet
indskriften pa den skuem½nt som blev overrakt Grundtvig pa festdagen og l½d sa ledes: "Over da bens
pagt troens ord, Helliga nden sprede lys i nord". Gjerlev blev kort efter pr å steviet og indsat som fast
kapellan i Onsbjerg og Bjerre pa Sams½. Senere blev han prå st i Ulvborg i Vestjylland, Hvor jeg
bes½gte ham i 1866.
Efter pastor Gjerlev blev dr. Skat R½rdam (19) vor religionslå rer, sa lå nge jeg blev pa seminariet; en
udmå rket mand ba de som lå rer og som menneske, og ham skylder jeg meget i mit gudsforhold, og i
hvad jeg har i kristelig oplysning. Den f½rste gang jeg sa hans ansigt uden at vide hvem han var, sagde
jeg til mig selv: det er en R½rdam; jeg kendte lidt til slå gten fra Undl½se prå stega rd. En anden af
lå rerne, jeg til en begyndelse var optaget af, var Lucianus Kofod, l ½jtnant. Han havde danmarkshistorie,
dansk stil og noget oldnordisk. Jeg fik dog i l å ngden nok af ham og hans for gamle vittigheder. Han var
dengang lige sa r½d republikaner, som han siden blev ivrig royalist. Vi blev af med ham ved krigens
udbrud i '64, hvor han fik anså ttelse ved feltartilleriet. Gr½nlandsmissionå ren Nissen, en broder til fru
Tang, lå ste en tid bibelforklaring med os. Da han blev pr å st i Vensyssel, fik vi magister Niels Lindberg
i stedet. Han var en udmå rket lå rer, blev senere hen valgmenighedsprå st i Kerteminde og Dalby. Hvem
der havde mathematik og plantelå re i begyndelsen har jeg glemt, men derefter fik vi i disse to fag en
aldeles fortrinlig lå rer i polyt. kand. S.G. MÅ ller, senere bestyrer af Borgerdydsskolen og professor,
men d½de forholdsvis ung. Jeg havde i seminarietiden en stor gl å de af at f½lge hans botaniske ture med
os i K½benhavns omegn og i Dyrehaven. Docent professor Lorenz var en udm å rket lå rer i fysik. Han
gennemgik sagerne i sine foredrag, skiftende hver anden gang med at holde fors ½g og forevisninger i det
store laboratorium pa polyteknisk lå reanstalt. Dyreriget blev gennemga et for os af docent, dr. Krabbe
(20) med skiftende foredrag pa seminariet og fremvisning i landboh½jskolens museum. Disse
undervisningsfag i mathematik og naturl å re var fyldige og forn½jelige og faldt mig lette at nemme.
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Efter (i Sept. 1862) at have ligget en tid pa mit vå relse med lå getilsyn fik jeg et tilbagefald og blev s a
bragt til Frederikshospital; det var tyfoid feber, og tiden gik i efter a rsma nederne fra mig lige til
November 1862. Ligesom min fader havde bes½gt mig i September 1862, da Theodora J½rgensen havde
forlovet sig, for at se hvordan jeg tog denne efterretning op, men som han fandt mig tr ½stet ved efter
denne f½rste overraskelse, sa ledes bes½gte han mig atter, da, jeg var i god bedring pa hospitalet. Der blev
imidlertid han enig med overlå gen om at jeg skulde opgive at tage examen til n å ste a r, og hellere tage
til mit hjem et halvt a r. Her tog jeg fat, og fra 1. November 1862 til 1. Maj 1863 underviste jeg s a
å ldste klasse pa vor skole (21), mens fader underviste de sma . Det blev en god vinter for os begge to.
I eftera ret 1861 blev Johanneskirken pa N½rrebro indviet med pastor Frimodh som pr å st. Pa
indvielsesdagen skulde der billetter til, for at komme ind, med da kom ogs a Frederik 7. i guldkaret med
seks hvide heste, l½bere og hejdukker; men f½lgende S½ndag var jeg der, og blev sa tiltalt af Frimodhs
forkyndelse, at jeg gik der stadig et helt a r hver helligdag jeg var i byen.
Da jeg kom tilbage 1. Juni 1863, f½lte jeg mig lidt skuffet, gik f½lgende S½ndag til Vartov og h½rte
Grundtvig, syntes imidlertid at det var trol ½st mod Frimodh og gik tilbage til ham f½lgende S½ndag; men
dette blev sa ogsa den sidste; jeg ma tte til Vartov pa ny og blev sa der fremdeles, sa lå nge jeg var stadig
eller senere pa bes½g i K½benhavn.
Da jeg kom tilbage i Juni '63 var det i examenstiden, og denne blev nu afholdt p a Bla ga rd for dennes
elever af den alm. examenskommision. Tang s½rgede dog for at der blev holdt foredrag ba de morgen og
aften. Den f½rste dag siger Tang: "Der har vi vor gamle forsanger, Bentsen, vil De stemme op". Jeg
stillede mig i d½ren mellem de to skolestuer, som ma tte bruges samtidig til foredrag i den gamle
seminariebygning. Det var "Unge genbyrdsliv i Norden"; men da vi var kommet ind i andet vers,
kommer en ivrig mand og skubber mig til side og med sin st å rke, lidt rustne stemme tager han ledelsen.
Jeg blev lidt flov, gik hen og satte mig lige overfor ham p a en kulkasse (andre så der var nu optagne) og
jeg betragtede den lave brede skikkelse med det korte t å t kr½llede ha r. Det var seminariets sidste nye
lå rer, Ernst Trier.
Da foredraget var forbi gik jeg over i ejendommen ved siden af for at se p a den nye seminariebygning,
som var under opf½relse og nå rmede sig sin fuldf½relse. Der kommer Ernst Trier bagefter fulgt af Knud
Korsholm, Lyngga rd og to andre Sallingboere af eleverne og mine gamle venner fra foreg a ende a r; jeg
sluttede mig til uden yderligere at hilse p a Trier, som jeg den dag sa f½rste gang. Jeg blandede mig i
deres samtale om rummenes og bygningens indretning, og s a afbryder Trier mig og siger: "De taler, som
De var inde i de sager; forsta r De Dem noget pa det; hvem er de". Sa svarede Korsholm pa det sidste og
nå vnede mig ved navn, og jeg sagde som en undskyldende forklaring: "Ja, jeg har v å ret t½mrermand i
otte a r"! "Ja sa "!, sagde Trier og gik videre. Nå ste formiddag da foredraget var forbi, det var af en
anden, ra ber Tang ind i stuerne: "Trier sp½rger om nogen vil ga med ham i vandet". Da ingen svarede
meldte jeg mig, og Tang ra ber sa tilbage til sin stue: "Det vil Bentsen"! Jeg kommer; Trier ser op og ned
ad mig og siger: "Sa a , sa De vil med". Nu fik han sa rede pa , hvem jeg var bedst kendt med af de
tidligere elever, hvor jeg var fra, og hvem mine for å ldre var, o.s.v..
Pa badebroen ved Kalkbrå nderiet fik jeg en pr½ve pa hans iltre sind. Han m½der her teologisk Kandidat
Volf, kom i tale med ham, men straks i ivrigt sk å ndsma l. Da de skiltes siger kand. Volf: (22) "Farvel
Bentsen"! Da han er ga et sp½rger Trier: "Hvor kender han Dem fra"? Jeg svarer: "Fordi jeg l½ste kand.
Nielsen af som sanglå rer pa Entedronningsskole pa N½rregade, hvor kand. Volf var pastor T.O. Bojsens
bedste medhjå lper som skolebestyrer, og hvor jeg virkede i et a rs tid". Nu var jeg den dag blevet bedre
kendt med Ernst Trier, hvem jeg senere sluttede mig inderligt til.

Andreas Bentsen, fådt den 9. Marts 1839.
(Omtrent 25 ar)

Ernst Johannes Trier, fådt den 23. Januar
1837.
(Omtrent 26 ar)

Da exsamen var afsluttet, begyndte den regelmå ssige undervisning pa ny. Ernst Trier havde
undervisning i bibelhistorie, og det var noget af den bedste og fortryllende undervisning vi havde p a
seminariet. Derimod var kaptajn Aschlunds (23) undervisning i verdenshistorie og jordbeskrivelse i t ½r
og kedelig lå rebogsform, ting man hverken kunde huske eller gad l å se pa . Jordbeskrivelsen havde jeg
fa et ved omfattende lå sning, og verdenshistorien gik sammen med danmarkshistorien, som var et af
mine bedste fag, sa det b½dede pa den anden. Tegning var et af mine bedste fag, men sk ½nskrivning og
dansk stil mine ringeste, sa vel som på dagogik, som vi intet lå rte af.
Hvad der for mig havde betydning ved al undervisning p a et par fag nå r, var at lå rerne ved mundtlige
foredrag, fremstillinger og fors½g samt virkeligt gode samtaler, meddelte os hvad de vilde l å re os pa en
udmå rket ma de. Sa lå ste jeg en del ved siden af; gode ha ndb½ger, men de sma anbefalede lå reb½ger
brugte jeg sa godt som aldrig; jeg ejede dem knapt, sk ½nt de var sa godt som foreskrevet til examen. At
man kan forberede sig til examen pa denne ma de, viste sig her pa Bla ga rd. Jeg efterlå ste kun lidt. Men
dette gik godt sa vidt jeg na ede ma let, examen, ja meget mere. Foruden hvad jeg fik af mine
forannå vnte udmå rkede lå rere, kom jeg i forbindelse med mange livsvakte unge m å nd, som f½rte et
sk½nt og forn½jeligt ungdomsliv, og vandt mig blandt l å rere og kammerater venner som senere har h½rt
til mine kå reste. Af lå rere f½rst og fremmest Ernst Trier, og af kammeraterne S½ren Rasmussen, senere
friskolelå rer i Ulstrup pa R½snå s i over 40 a r. Ligeledes Niels Thomsen fra Glud, hvem jeg i 1868
afl½ste som lå rer pa Vallekilde folkeh½jskole, og som da blev friskolelå rer i Ubberup indtil sin d½d i
1909. Af andre, som jeg så rlig satte pris pa var afd½de Kristen Hansen fra Forlev, Knud Korsholm,
senere i Ha sum i Salling, gamle B½rsting s.st. og Kornerup, oprindelig maler, senere friskolel å rer i Ega
nord for Arhus.
Sa blev jeg draget ind i den levende menighedskreds. Tidligere havde jeg s a at sige aldrig anet hvad en
menighed var; jeg havde engang som halvvoksen dreng h ½rt, den til de sa kaldt "kirketroende" h½rende
gmd. Peder Pedersen fra Nyrup, en s½n af gl. Peder Hansen, der var en af egnens rigeste b½nder. Han var
blevet "vakt" i en sygdom, holdt m½der i den nå rliggende Fledskov, hvor han så rlig henvendte sig til
ungdommen, og tog efterha nden lå ngere bort som til Gislinge, til H½rve og helt ind til Kirke Hyllinge.
Peder Pedersen talte ogsa ofte i Igels½ hos udflyttergmd. Jens Jensen, hvis hustru var st å rkt optaget af
hans forkyndelse; der h½rte jeg ham engang, og jeg gik hjem med den tanke, at den mand kunde jeg
have lyst til at f½lge; det skete dog ikke. Mit venskabsforhold til Ernst Trier blev efterh a nden stå rkere

have lyst til at f½lge; det skete dog ikke. Mit venskabsforhold til Ernst Trier blev efterh a nden stå rkere
og fastere og har trolig holdt mellem os, til d ½den skilte os ved hans bortgang. Trier f½rte mig snart ind i
det Grundtvigste vennelag. Det sted, hvor jeg f½rste gang fik det rigtigt at smage og fik at se hvor langt
det da allerede rakte ud over vort folk var p a Grundtvigs 80 arsdag d. 8. September 1863.
Da holdtes det f½rste st½rre Grundtvigste vennem½de i K½benhavn i to dage d. 9. og 10. i Casinos lille
sal, medens man om aftenen deri mellem samledes i en sal p a K½bmagergade. I Casino havde jeg fa et en
udmå rket plads mellem en del andre unge pa et oph½jet gulv i enden af salen, hvor ogsa talerstolen
fandtes. Der sad enkedronning Karoline Amalie i f½rste rå kke, som jeg var vandt til at se overfor mig i
Vartov kirke, na r hun ellers opholdt sig i hovedstaden. Der h ½rte ogsa jeg f½rste gang Birkedal fra
Ryslinge, L. Helveg fra Odense, Fr. B½jesen fra Stege og T. Larsen, Skrå ppenborg fra Dons, og mange
flere af vore fremragende prå stemå nd og lå gfolk. Foruden en så rdeles veltalende ga rdmand fra Fyn, T.
Nielsen, Lyttenborg, talte den dag ogsa P.A. Fenger fra Frelsers kirke pa Kristianshavn, T.R½rdam fra
Lyngby og professor Fr. Hammerich. Om aftenen talte Kristian Kold, som jeg her ogs a h½rte og sa for
f½rste gang, om at "man skal ikke tale uden at det br å nder". Andendagen bl.a. spurgte T. Larsen,
Skrå ppenborg, om det vel gik an at ga til Herrens bord mere end fire gange om a ret, thi na r trangen
pludselig va gnede, og man ikke forud var beredt, om det sa ikke kom til at ga for lidt pa , om man fulgte
denne trang. Han vidste nok at Luther havde sagt fire gange var ikke for ofte. Herp a fik han bekrå ftende
svar bl.a. af Birkedal, at det gik nok an at ga oftere.
Der var en må gtig sang ved dette m½de, en sang som jeg aldrig f½r havde h½rt mage til. Her tonede
sangen: "Herren han har bes½gt sit folk, natten hun blev til morgen", s a ledes ind i min sjå l, at jeg aldrig
kan glemme den. Der blev f½rste gang sunget: "Det er sa yndigt at f½lges ad hvor vejen banet er pa det
jå vne". Pa dette m½de hilste jeg ogsa f½rste gang pa min senere ven i skyttesagen, pastor Konradsen i
Nå strup, senere i Hvirring. Her sa jeg ogsa f½rste gang Alida, senere gift og bor i Gislinge. Jeg lagde
må rke til at hun bar Holbå kegnens korsklå de og ba nd af kendt form.

Kammerater fra Blagards seminarium, 1864. Flejsher, Josefsen, Carstensen, Kornerup, Nyborg,

Frederiksen, Markus Skov, Lynggard, Knud Korsholm, Bentsen, Andreas Sårensen, Bårsting og
Niels Ebbesen.
I va ren og forsommeren 1864 tog jeg skolelå rerexamen, der faldt i den sidste del af April, i Maj og Juni.
Det var netop under va benhvilen en i a ret forholdsvis rolig tid. Examen faldt mig forholdsvis let. Jeg
svarede fri pa alle de sp½rgsma l, som blev mig givet, og det gik mig forholdsvis meget heldigt undtagen i
de fag hvori jeg manglede dygtighed; for der blev udslaget tarveligere. I et fag, tegning burde jeg ogs a
have haft mit ug, som jeg fik i flere andre, men jeg var for selvklog: Tang havde forelagt os en bog i
geometrisk tegning og sagt at det var, hvad der blev kr å vet. Der fandtes ingen ellipse tegnet i. Nu fik vi
opgaven: Lå ngde og bredde af en ellipse! Da jeg antog at ingen kunde tegne den (hvad jeg med lethed
havde kunnet), sa tegnede jeg en oval af given lå ngde og bredde og yderligere bestemte formen ved et
(selvvalgt) givet punkt. Det slog mig ned!, og havde jeg ikke leveret en fin frih a ndstegning af et
ornament og lagt skyggelinier i, og havde sensorerne ikke set mine ½vrige tegnearbejder, som Tang
havde krå vet fremlagt, sa havde jeg nå ppe fa et det mg jeg bjå rgede. Kornerup var den eneste som fik
sit ug. I religionskundskab fik jeg mit ug. En tildragelse herved ma jeg nå vne. Pastor Blå del var
examinator, prå sterne Frimodt og Helms var censorer. Jeg klarede mig fortrinligt i min bibelhistorie og
ganske godt i kirkehistorie, ligesom jeg var vis p a min stilopgave (sakramenternes betydning for
menighedslivet) var forsvarlig; sa fa r jeg et stykke at oplå se til bibelforklaring: Konges½nnens bryllup.
Sa sp½rger pastor Blå del mig da vi samtalede, at de udsendte tjenere under indbydelsen blev
ihjelslagene: "Bliver vor Herres udsendinge ogs a ihjelslagne"? Jeg svarer rask: Ja! "Mener de
bogstaveligt"? sp½rger pastor Blå del. Jeg må rkede at jeg havde forl½bet mig og svarer straks: "Nej, kun
med munden". Da de alle var alvorlige må nd, men alle tre gav de sig til at le, sa må rkede jeg nok at
stillingen var reddet; jeg h½rte derefter ved meddelelsen af karaktergivningen at jeg havde reddet mit ug.
Foruden forudsta ende dimisssionsattest for skolel å rerexamen hidf½jer jeg attest, udstedt af Bla ga rds
seminarium. Den er renskrevet af davå rende seminarielå rer fra T½nder, Cornelius Appel, som da
opholdt sig i K½benhavn som udjaget af Pr½jserne, men som udmå rker sig ved sin fuldkomne
skÅ nskrift, hvorfor jeg vil mindes han herved.(Se bilag, red.) Forstander Jeppe Tang havde i vinteren
1863-64 opfordret mig til at blive l å rer hos ham; jeg skulde vå re en slags inspekt½r for de elever der
boede hos ham, men skulde spise sammen med dem. Da examenstiden n å rmede sig efter at krigen i
1864 var begyndt, blev jeg sa optaget af begivenhederne i tiden Februar-April, at det kendtes p a ens
arbejde, at aviserne blev lå st til en hver tid ligesa vel som de fra krigsministeriet opsla ede telegrammer
pa ministeriebygningen, men examenslå sningen, den fik lov at passe sig selv efter lejlighed. Tang lod
mig da vide at han ma tte opgive mig som lå rer. Men da han fik at se udfaldet af min examen, kom han
igen og bad mig overtage pladsen som forud bestemt; men nu sagde jeg nej! for tiden kunde der slet ikke
vå re tale derom. Da jeg sagde ham at jeg straks vilde ga til hå ren, pr½vede han pa at overtale mig til ej
at g½re det.

Krigen 1864
Da krigen udbr½d i Februar ma ned og efterretningerne kom, at Dannevirke var forladt, blev vi jo alle
slagne af rå dsel for den udgang og stod tvivlra dige om, hvad der kunde g½res i det hele taget. I Februar
gik tiden med at Sunsved blev angrebet, medens skanserne p a DybbÅ l blev istandsat til forsvar herfor og
for Als; ligeledes blev hele det ½vrige S½nderjylland besat og Frederiks blev angrebet. Nu blev det fra
eftera ret udskrevne mandskab indkaldt f½rst i Marts og deriblandt flere af seminariekammeraterne. Det
var nå sten umuligt under disse forhold at t å nke pa examenslå sning, og en af mine venner, og
semminariekamerater, Rasmus Olsen, en ga rdmandss½n fra Bregner½d, Farum sogn og jeg blev enige
om vandre hver til sit hjem for at ra df½re os forå ldrene om at ga frivilligt med til hå ren. Det var d. 8.
Marts at jeg gik til Kvanl½se; den dag stod slaget ved Vejle, og Pr½jserne rykkede op i N. Jylland. Jeg
fremstillede sagen for min fader, men han var bestemt imod at jeg gik frivilligt med. Det var h a bl½st det
hele mente han, og jeg fik ikke hans billigelse. Nu har jeg aldrig gjort min fader imod nogensinde, n a r
jeg har ra df½rt mig med ham; og denne gang tog jeg ogsa hensyn til hans bestemt udtalte ½nske om at

jeg har ra df½rt mig med ham; og denne gang tog jeg ogsa hensyn til hans bestemt udtalte ½nske om at
fortså tte mit arbejde; og jeg opgav da forel½big at melde mig. Derimod gik R. Olsen med; hans forå ldre
havde to s½nner i krigen forud, men hans moder sagde: "F½ler du at du skal, sa ga du min dreng"! Ham
sa vel som Lars Nielsen fra Hanerup i mit f½desogn blev uddannet sammen, kom begge til 18. Regiment
6. Komp. og kom til Als efter Dybb½ls fald. Nu la alt stille pa grund af forhandlingerne i London under
va benhvilen, uden at det dog kom til fred. Da v a benhvilen udl½b sidst i Juni, kom angrebet pa Als d. 29.
Juni, hvor ½en blev taget. Da jeg var i kultusminsteriet netop den formiddag for at hente min
dimissionsattest, sa kom de f½rste efterretninger om kampen. Jeg gik derefter lige over i krigsministeriet
og meldte mig som frivillig, og jeg blev straks antaget. Vel var jeg 25 a r, men jeg havde haft tre a rs
udsöttelse med min vå rnepligt af hensyn til min examen, og skulde derfor f ½rst til session om eftera ret
1864. Desvå rre kom eftermiddagstelegrammerne om at ½en var r½mmet af vore, og besat af Pr½jserne.
Jeg kom nu i baystr½jen, de bla bukser og fik der til en felthue og musket med bajonet, og s a gik det l½s;
jeg blev sluttet sammen ind i et kompagni, som kun havde felttjenste og lidt skydning tilbage for at blive
kaldt få rdige til afgang til hå ren. Her var jeg velforberedt! Min gymnastiklå rer var en krigsassesor
Mu lius, som havde givet os 30 timers undervisning til skolel å rerexamen; han var en fortrinlig lå rer, og
jeg tog ved af hvad han b½d som den bedste. Vi skulde pr½ves til examen ba de i alm. gymnastik,
gevå reksercits, march½velser og al forn½den theori, for at kunde undervise s a vel i disse ting som ogsa i
sv½mning, hvor vi dog kun blev undervist og pr ½vet i en ophå ngt sv½mmesele. Jeg var en af de ivrigste,
holdt mig blandt de bedste, og til examen, hvor vi havde general la Cour som examinator og to kaptajner
som sensorer, fik jeg mit ug, og jeg havde nu den fordel at kunne ma le mig med mine
kompagniskammerater i alt hvad de, ved min ankomst til kompagniet, havde gennemg a et. Ved
skydningen pa 1 og 3 sk½d jeg med tapriffel og det gik kun tarveligt; men med minieriffel p a 200 st.
sk½d jeg 3 pletskud og blev sa stoppet heri. Nu blev vi prå senteret for en oberst og sa sendt til Fyn. Vi
blev forinden spurgt hvad afdeling vi frivillige ½nskede at komme til, og jeg meldte mig straks til mit
livkorps fra 48-50, 2. Jå gerkorps, som nu var 18. regiment. Vi blev sendt til Kors½r med jernvejstoget,
kom straks ind i en damper til Nyborg (24) og afgik sa til Odense, fire mil, hvor jeg f½rste gang sa en
landevejsalle med frugttrå er.
I Odense blev vi indkvarteret i byen, og n å ste morgen afgik vi til Vissenbjerg, hvor vi blev fordelt.
Derfra havde vi ingen f½rer til 18. regiment; men jeg som dengang havde stort sk å g, fik komandolisten
udleveret og vi skulde melde os hos regimentet i Assens. Vi var en snes mand ialt. Jeg ½nskede at
komme til 6. Kompagni, hvor min ven Rasmus Olsen var. Lars Nielsen var s a ret og savnet i kampen om
Als d. 29 Juni, men der kom aldrig oplysninger om ham, s a han er sagtens blevet drå bt i den gr½ft han
blev tilbage i med sit sa rede knå , og jordet pa stedet. Rasmus Olsen og jeg blev rodekammerater i
nå stsidste rode pa venstre fl½j af 1. Deling, hvor vi var omtrent 100 mand.
Kompagnichef var kaptajn Madsen, dyrmaleren som
endnu lever i 1910 (25). Komandersergeanten hed
Kå deby, en 3 alen h½j smuk mand af en udmå rket
karakter, venlig, bestemt og soldat ind fingerspidserne.
Aldrig har jeg h½rt ham uretfå rdig i sin få rd mod sine
undergivne. Han var elsket af alle, og n½d ubetinget
tillid af alle. Man sagde om ham i kompagniet, at i
kampen f½rte han dette trods nogen. Han kendte hver
eneste mand; trods den korte tid af et par ma neder jeg
var der, kendte han mig flere a r efter ved nr. 238, da
jeg engang m½dte ham i Vimmelskaftet, og huskede
jeg var lå rer.
Jeg blev indkvarteret pa Kå rumgaard, hvor vi la hele
delingen. En hesteba s og et godt knippe halm var to
mands kvarter (dagligstue og sovekammer).
Da vi nå rmede os va benhvilens udl½b (den var
indtra dt d. 20. Juli) blev regimentet forlagt til

indtra dt d. 20. Juli) blev regimentet forlagt til
Vedelsborg og omegn. Vort kompagni blev lagt i
Husby (en ga rd). Min rodekammerat blev
kommanderet pa bavnevagt. Jeg ma tte bå re
middagsmad til ham, sa det blev hans og min eneste
felttjenste pa Fyn. Den sidste dag f½r va benhvilens
udl½b, da vi forberedte os til at g½re strandvagt, kom
en stafet med bud at va benhvilen var forlå nget i to
dage, og den f½lgende dag kom marchordre for Assens,
og da vi na ede dertil, gik vi ombord straks for at afga
til Kors½r. Derfra k½rte vi af jernvej til K½benhavn;
va benstilstand var afsluttet, og den endte med freden i
Wien (s½rgeligt ihukommet).
Andreas Bentsen, 1864.
Vi var endelig blevet indkvarteret pa S½lvgadens kaserne, hvor vi i omtrent tre uger gjorde
garnisionstjenste eller gik pa få lleden til felttjenste, og en sk½nne dag blev alle vi frivillige hjemsendte.
To mand gjorde fordring pa at blive og aftjene deres vå rnepligt sammen med deres sidst indkaldte
a rgang, som bevilgedes for alle ligestillede.
Efter min hjemsendelse fra hå ren spurgte jeg Tang, om han nu havde brug for mig. Hertil svarede han
ja; jeg skulde hjå lpe begyndende elever pa seminariets i enkelte fag, muligvis undervise nogle timer
ugentlig i den af ham oprettede drengeskole, som dog havde sin egen bestyrer, men ellers v å re
tilsynsf½rende med de pa seminariet boende elever, og spise sammen med dem af disse som fik kost, en
indretning Tang havde oprettet. Jeg spurgte nu om l ½nnen for dette arbejde; Tang sagde rask 100
Rigsdaler om a ret (200 kr.). Herfor ma tte jeg dog betakke mig, og sagde Tang farvel. Senere har jeg
kun talt med ham et par gange; f½rst pa skolem½det i Goteborg 1870, og senere en gang i Ubberup
prå stebolig.
Et menneske jeg lå rte at kende ved min atterkomst til seminariet i 1863 var l å rer Jens Kr. Vendt. Han
havde vå ret lå rer i Sir ved Holstebro (hvor enkedronning Caroline Amalie havde kaldsretten) og hvor
nu H.J.Hansen blev lå rer 1863. Han var nu bestyrer af enkedronningens Asylskole i K ½benhavn.

Min mÅ drende slögt.
Jeg tog nu ophold i mit hjem en kort tid men f ½r jeg ga r over til at fortå lle om min senere gerning i livet,
ma jeg fortå lle noget mer om mit slå gtsforhold til min m½drende slå gt:
Om de gamle har jeg skrevet, og henviser i ½vrigt til den af mig pa tå nkte slå gtstavle, som skulde slutte
sig til nå rvå rende optegnelse ba de for min få drende og m½drende slå gt, sa vel som for mine b½rns
forfå dre af slå gten Lavigne. (Dissse er ikke komplette, derfor ikke gengivet, red.)
Min morfader Jens Pedersen, gmd. og sognefoged i Kvanl ½se, d½de d. 19/5 1821, knap 46Ø a r gammel.
Han var nemlig f½dt d. 20. december 1774 i Kvanl½se, blev gift med sognefoged, gmd. Peder Larsens
datter Karen (f½dt 1780), hvor hun var eneste barn, og de fik derved hendes f ½dega rd i 1802. Hun d½de
d. 28 Juni 1838, omtrent 58 a r gammel. Der var 6 efterladte b½rn nemlig:
1: Lars Jensen f. d. 22 Juli 1803, gift d. 24. Februar 1832 med enke Ane Kristens datter (26), f½dt
i Svendslettega rd d. 1. Maj 1803 og boende fremdeles dersteds. L. Jensen d ½d d. 18. Oktober 1868,
og Ane Lars's d½de d. 17. Feb. 1879.
2: Sidse Marie Jensdatter f. d. 13 Nov. 1805 og gift med ga rdmand Thor Bertelsen af Kvanl½se.

2: Sidse Marie Jensdatter f. d. 13 Nov. 1805 og gift med ga rdmand Thor Bertelsen af Kvanl½se.
Sidse Marie d½de d. 27 Nov. 1864 og hendes mand der var f½dt d. 23. Februar 1800 d½de den 17.
Juni 1881.(6 b½rn)
3: Peder Jensen f. d. 30. August 1808, overtog sin f½dega rd og blev gift med Ane Sofie
Pedersdatter af Kvå rkeby ved Ringsted, f½dt d. 2. Juni 1818 og d½de d. 18. Marts 1870. Peder
Jensen d½de d. 19. Jan. 1889. Han havde vå ret rytter ved Gardehusarene i Nå stved.(4 b½rn)
4: Ane Kirstine Jensdatter (min moder).
5: Kristiane Jensdatter f½dt d. 8. August 1815, d½d d. 8 Nov. 1890, gift med Morten Jeppesen
f½dt i Kvanl½se i April 1815, d½d d. 19. Marts 1894. De blev gift i a ret 1843.(5 b½rn)
6: Kristen Jensen f½dt 1820, d½d 1901, gift med Maren Sofie f½dt i Lille Knapstrup, hvor de fik
hendes f½dega rd. (4 b½rn)

Af disse min Moders s½skende har jeg tidligt modtaget meddelelser om denne sl å gts forfå dre, og så rlig
af min å ldste moster: Sidse Marie, hvor jeg kom mere end hos nogen af de andre s ½skende, og som ogsa
vidste bedst besked af alle.
1: Min å ldste morbroder blev som anf½rt gift med enke Ane Kristensdatter fra Svendslettega rden i
Sdr. Jå rnl½se. Hun bar mig til da ben i Kvanl½se Kirke. Hende kaldte vi b½rn "Moster Ane". Men de
havde 4 b½rn, hvoraf den å ldste var, 1: Ingeborg, gift med J½rgen Larsen (Sengel½se) fra naboga rden
i Igels½, 2: Morten Larsen, vognmand i K½benhavn, 3: Jens P. Larsen, som arvede f½dega rden og 4:
Kristen Larsen, som tilgiftede sig en ga rd i Hagendrup, Bregninge sogn; sa var den 5. og yngste s½n
a ndssvag og levede nogle a r efter at Lars Jensen var d½d og Jens Peter Larsen havde overtaget
få drendega rden. Det var jo en sorg for min gudmoder; men hun overlevede dog denne s ½n, og havde
ellers glå de af alle de andre b½rn.
2: Min å ldste moster var Sidse Marie, der blev gift med Thor Bertelsen i Kvanl½se, som fik sin
fader Bertel Andersens ga rd. Thor drev en del handel i sine yngre dage, havde derfor set sig meget om
og var meget virksom, men noget heftig. Vi var ofte gå ster der, men na r Thor var tavs eller skå ndte
pa sine egne b½rn og husfolk, sa gik vi uden om. Moster var meget venlig og gå stmild, forstod så rlig
at glå de alle med lidt; hun var ogsa en dygtig kvinde (27).
3: Den 3. broder som fik moderens ga rd var Peder Jensen. Han var en gudsfrygtig man, og blev
meget gammel; han havde i sine unge dage aftjent sin v å rnepligt som landsoldat. Min morbroder
Peder giftede sig med en pige fra Kvå rkeby ved Ringsted; men hun blev altid lidt fremmed i sl å gten,
hvorfor vi b½rn kom noget sjå ldnere der, end hos "Moster Rie", som vi kaldte Thors kone.
4: Min moder var den 4. i rå kken.
5: Den 5. var s½steren Kristiane (moster "Jane" kaldte vi hende). Hun opholdt sig en tid i mit hjem og
hun trolovede sig med Morten Jespersen, en s ½n fra skolens naboga rd. Gamle Jesper var tilflyttet
byen ved udskiftningstiden og var kommen fra Karlslunde mellem K ½benhavn og K½ge. Jeg mindes
netop hendes ophold hos os, og da de forpagtede en stor bondeg a rd i N½kkentved, M½rk½v sogn,
1843, mindes jeg at Morten J. k½rte af ga rde med moster, som sad med sin mand under armen. I
nå vnte ga rd boede de i 8 a r, flyttede derefter (1851-53) til Tudse Lundga rd (ved nuvå rende Ma rs½
station), og derfra k½bte de i va ren 1853 en ga rd i Kvarml½se,pa hvilken ga rds mark senere T½ll½se
station byggedes. De tre å ldste b½rn, Karen, Jens og Johan blev f½dt i N½kkentved, Kristine pa Tudse
Lundga rd og Niels Peter i Kvarml½se (28).
6: Den yngste af min moders s½skende var Kristen Jensen, kun Ø a r gammel da morfader Jens
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Pedersen d½de. Kristen lå rte at spille violin, spillede meget godt, men brugte ikke violinen efter at
han var blevet gift. Han tilgiftede sig sin kones (Maren Sofies) f ½dega rd i Lille Knabstrup, Jå rnl½se
sogn. Han havde megen sorg, f½rst d½de hans å ldste s½n, et ha befuldt ungt menneske, som blev syg
under sit h½jskoleophold her i Vallekilde. Derefter blev den yngste s ½n sindssyg ligeledes under hans
h½jskoleophold samme sted. Hans yngste datter fik g a rden men d½de ung, sa morbroder som havde
overladt hende ga rden ma tte sa flytte til sin å ldste datter Ane Kirstine i Tingtved (29), hvor han d½de
over 80 a r gammel, uden at overleve sin s½n, som er i pleje i Ma rs½. Kristen Jensen arvede sin faders
store s½lvbå ger, skå nket af det kgl. landhusholdningsselskab; det findes nu hos hans svigers ½n gmd.
Kristian Hansen i Tingtved ved Holbå k.

I Kvanl½se levede jeg min f½rste ungdom og havde der mit hjemlige tilholdssted ogs a efter
konfirmationsalderen, ba de mens jeg var t½mrer i 8 a r og i min seminarietid. Jeg ma derfor fortå lle
noget mere om min ungdomstid. Som foran nå vnt kom jeg meget hos Thors i Kvanl½se; det var jo hos
min moster. Thors havde fire s½nner og to d½tre, af hvilke dog den yngste, Karen, d½de som barn. Af
s½nnerne var den å ldste Jens Thorsen, udskrevet til soldat i 1848, blev artillerist og gjorde tjeneste i
1848 ved de fast batterier pa Als; men i 1850 kom han til feltartilleriet, og deltog da d. 25 Juli hele
morgen og formiddag i den store artillerikamp p a Isted hede. Hjemkommen i 1851 blev han gift og fik
en ga rd i Hanerup (30). Af de andre s½nner lå rte Anders Thorsen at spille, ikke alene violin, men han
spillede ogsa violoncel, kontrabas og blå ste klarinet, kornet og althorn, deltog i mange a r op i sine å ldre
dage i musikselskaber i Holbå k og i omegnen, blev gift og bor endnu 80 a r (31) gammel i Butterup.
Han elskede sin musik, skaffede sig gode sange at spille; han talte altid med begejstring om H.C.Lumbys
dansemusik, som han ogsa lejlighedsvis h½rte i Tivoli, hvor Lumby spillede. Han var aldeles henrykt
over at h½re Ole Bull spille i K½benhavn. Hjemme spillede han til vore danse i byen og hans smukke,
livlige musik bidrog vistnok meget til, at den dav å rende ungdom så rligt glå dede sig ved at danse.

Idrötsliv.
Na r vi i vore dage omkring 1900 tallet ser hen til det idr å tsliv som nu udfolder sig mellem landsbyens
ungdom så rlig i skytteforeningernes ½velser, hvor tusinde af unge piger og karle, ja og b ½rn tillige,
op½ver sig i indbyrdes kappestrid, og glå der sig ved at tumle sig i ½velseshuset og dettes redskaber, sa
sp½rger man uvilka rligt, om denne ungdomsbevå gelse er ny, eller om den ikke har sin naturlige grund i
folkets tidligere livsvaner, så rlig mellem dets ungdom. Til dette sidste ma svares et bestemt, Ja! I
modsat fald havde ungdommen ej i den senere tid givet legems ½velserne den tilslutning i vore landsbyer,
som den nu har.
Hvad var det da for idrå t man ½vede for et par menneskealdre siden, hvor den s a kaldte "exsercits" i
landsbyskolerne mest havde sin plads p a papiret, nemlig i skoleplan og indberetning, men lodes aldeles
uå ndset mellem b½rnene udenfor tvangstimen, og som den voksne ungdom aldrig sk å nkede en tanke.
Men dog var der idrå tslyst oppe mellem de unge, na r de flokkedes pa gaden iså r om S½ndagen. Man
pr½vede da krå fter pa forskellig vis, som "at l½be om kap", tage "snuptag", og "livtag", "bå re k½lle og
kaste k½ller", spille "trille" eller "kavmand", "sla kegler" pa gaden, spille "vip" eller "pind". Fremfor alt
spillede man dog "bold", og det var så dvanlig "langbold", sjå ldnere "trebold" og "tagbold".
Idrå tten kunde ogsa om vinteren henlå gges til stuerne, hvor de st½rre drenge altid var karlenes leget½j.
Sa ledes brugte man at "trå kke skaden af reden", "blå se ½rnen til lands", "synge vidjekurven af
hovedet", "flå kke trunter", "skå re flå sk ned", o.s.v. Hertil kom dansen der den gang var det virksomste
middel til at vå nne ungdommen til hurtighed, lethed og r ½righed, sa vel som til at forbedre den ofte

tilvante darlige holdning. Til de sidste bidrog sa vel strengt arbejde, som almueskolens rygl ½se bå nke,
hvor vi som b½rn hang timevis pa et smalt så de med dinglende ben, b½jet ryg og sammentrykt bryst.
Dansen h½rte så rlig til ungdommens få lles glå der. Vel kunde langbold i va ren og i den f½rste
sommertid nok samle ungdommen nogle eftermiddagstimer f ½r den så dvanlige aftensyssel pa S½n- og
helligdage, men dansen var dog det bedste og ved s a danne enkelte lejligheder tilbragte man aften og nat i
vedholdende bevå gelse til violinens og klarinettens toner, og der dansedes i al fald i min f ½deby med en
forunderlig betagende lethed og livlighed, og som gav ungdommen der en vis frihed og nethed i
fremtrå den, som ikke ellers var almindelig. Der er ikke tvivl om at dansen her bar noget af den samme
frugt for godt et halvt hundrede a r siden, som ungdommens legems½velser i vore dage.
Det var i de tidligere sa kaldte legestuer at dansen den gang dyrkedes; s å rlig var fastelavnsugen optaget
hertil, og det var utroligt hvad ungdommen kunde byde sig selv, hvad udholdenhed angik. Man
begyndte om eftermiddagen pa Fastelavns Mandag, dansede sa aften og nat til hen pa morgenstunden,
sov et par timer eller knapt sa lå nge; karlene m½dte sa op ad formiddagen til hest for at "sla katten af
t½nden", red sa byen rundt i alle ga rdene og fik gaver (så rlig å g til den i fastelavnen almindelige
å gs½be, som man dog den gang drak af kopper). Undertiden red man og k ½rte ogsa til nabobyens
gildesga rd om eftermiddagen, for at danse lidt med den bys piger, og fik s a ofte gengå ld af samme bys
karle. Men dansen fortsattes vedholdende denne dags aften og nat. Efter et par dages hvil tog man s a fat
igen Fredag aften og nat for at slutte af med denne uges lystighed. Om sommeren samledes ungdommen
ogsa lejlighedsvis til sa danne dansegilder S½ndag eftermiddag, og holdt da oftes ud til den lyse morgen
for at ga hjem og klå de sig om til arbejdet den f½lgende dag.
Dansen havde dog så rlig sine feststunder ved de st½rre gå stebud som barselsgilder, men så rlig til
bryllupper, der f½r 1848 altid varede i tre dage i den rette gamle stil. Hvor byerne var store, som p a
K½benhavnsegnen (32) m½dtes "kvinderne"(de gifte koner) to dage f½r for at "trå kke lo". Her var i
forvejen skillevå ggene fjernede, og brå ddegulv lagt(undertiden i 20-30 alens l å ngde). Sa m½dte
kvinderne (33) hver med to par lagner sammenhå ftet sa ledes at husets udsyede navnemå rker dannede
en slags roset af de fire hj½rner. Derefter blev vå gge, tagskra ning og hanebjå lker "trukne" med alle
disse lagner til en eneste stor hvid hal, hvorfra lysekroner, smykker af tr å kors med blomster, hang ned
fra loftet med lys i, 4 ` 6. Her var plads til dansen og ofte 3 ` 5 spillemå nd, for hvem der var bygget en
forh½jning. Eftermiddagen f½r gå stebuddet m½dte de unge piger med "f½ring", som bestod af forskellige
f½devarer: é nder, h½ns, sm½r, ost eller st½rre hjemmebagte kager. St½rre stege blev derimod indk½bte i
gildesga rden, sa vel som oksek½d til suppen, for sa vidt denne var k½dsuppe. Pa denne dag sa vel som pa
gå stebudsdagene tog sa "kokkekonen" fat for at have alt i orden til disse dage.
Om morgenen den f½rste dag var frokostbordet då kket med kolde retter f½r kirketid; men efter denne
ma tte middagsbordet vå re i orden. Na r der, som så dvanligt, skulde k½res fra brudehuset til kirke,
modtoges hver vogn af fire klarinetblå sere, og ligesa na r bryllupstoget kom tilbage, ved hvilken
lejlighed der ogsa blev skudt med gevå r ba de i kirkebyen og brudehuset. Så rligt var brud og brudepiger
smykkede ved sa dan en lejlighed. I min f½deegn var det altid ved det sa kaldte "flettet½j", som bestod i, at
ha ret var opsat i en nakkekrans, og herover var syet et nakkestykke som var p a sin cirkelrunde flade 6 `
8 tommer i två rma l, klå dt med st½rre og mindre runde glasperler i forskellige farver, og som var dannet
i m½nster, så rlig som en stor stjerne eller roset. Her omkring var s a bundet en stor må ngde lange
silkeba nd som hang ned over ryggen. De kunde enten vå re ensfarvede, h½jr½de eller blegr½de; de kunde
ogsa vå re af forskelligt farvede, og da gerne af m½nstrede silkeba nd, helst sa brede som muligt.
Na r brudef½lget var kommen tilbage og bå nket efter slå gt og rang, hvad skafferen ma tte ordne, og
ma ltidet skulde begynde, da rykkede spillem å ndene ind og skiftede sa , efter f½rst at have spillet i den
stue hvor brudeparret sad, fra stue til stue. Der var jo til st ½rre bryllupper aldrig plads nok i stuerne
alene, men lo og lade, så rligt na r de var indrettet til dansesal, blev altid benyttet, men dog s å rlig af
mandfolkene. Ogsa de fik fuld del i musikken. Denne sidste blev altid betalt af gå sterne ved bordene,
idet skafferen sendte tallerkenerne rundt for at samle penge til spillem å ndene. I K½benhavnsegnen var
det altid skik at lade tre tallerkener f½lge efter hinanden: I den f½rste lagdes markstykker (33 ½re), i den
anden, hvor der fandtes en itubrukket ske, lagdes 4 skillinger, og det var l ½n til kokkekonen, og i den
tredje lagdes ´nskillinger, og det var til de fattige. F ½r tallerkenerne var helt omba rne ma tte ingen ga .
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Sa snart bordene var blevet ryddet begyndte dansen. F ½rst dansede bruden med brudef½ren, som ogsa
havde vå ret hendes kusk til kirken; derefter dansede brud og brudgom; s a dansede brudesvende (eller
brudemå nd) med brudepigerne og dermed var de indledende danse endte, hvorefter alle nu kunde tage
del i dansen. Na r der var danset en tid begyndte kaffedrikningen; ved hovedbordet blev da de "fornemste
kvinder" sat til at foresta kaffeiskå nkningen; oftest prå stekonen og degnekonen stod for det, den f ½rste
skå nkede kaffe, den anden kom fl½de i. Nu var kaffen drukket, og sa skulde bruden pyntes om, have
den sorte hue med guldgalonen pa (hvad enten det var med lin foran under huen eller det var under
korsklå det). Men brudgommen skulde så tte bruden den sorte hue pa . Var han en skå lm satte han jo
nakkens sn½reba nd i panden, og han ma tte jo sa have kyndigere hjå lp til at fa det arbejde rettet.
Nu var sa det skifte sluttet, og sa kom det nå ste afsnit af dansen na r brud og brudgom skulde danses ud
af ungdomslaget og ind i de giftes lag. F½rst dansede bruden med pigernes kreds og brudgommen med
karlenes, og derefter bruden pa ny med konerne, og sa brudgommen med må ndene; men sa fortså tter
dansen sig ud ad natten, så rlig til ungdommens glå de. I K½benhavnsegnen har de dog en så regen skik
som så rlig de gifte koner holder i hå vd og passer pa sine siddepladser; hver anden dans er en runddans,
og hver anden er en turedans (kvadrille); og i disse sidste er ikke mindst de yngre koner rede og tillige
s½gte, som gode gamle dansere.

Folkedanse.
Forinden jeg slutter mine meddelelse om dansen m a jeg fortå lle noget mere om de ovenfor nå vnte
turedanse, som en ejendommelig levning af vore gamle danske folkedanse. P a enkelte undtagelser nå r
dannes de så dvanlige fire par, og hver tur besta r gerne af to til fire, sjå lden af flere inddelinger, men de
har dog en så regen ordensafveksling i l½bet af dansen. De mest almindelige turedanse begynder
så dvanlig med samlet ring, derefter slutter de sammensatte ture med at parrene "snurrer", svinger
hinanden rundt, 2 ` 3 gange. De nå ste (2 ` 3 gange) slutter med at de mandlige og kvindelige hver for
sig (og skiftevis) svinger i ring; nå stsidste tur ender med at alle svinger i ring. F ½rste gang med arme om
liv og skulder (34), anden gang ha nd i ha nd og sidst sluttes med "snurren" af hver par for sig. Til denne
art af "ture" h½rer "totur", "tretur", "firtur", "halvfemtetur", "sekstur" (som tretur, blot med dobbelt
kå de), "kontrasejre", "drejlsdans", "j½detur", "pigernes forn½jelse" og flere. Så regne former var
"tremandsreel", "Kalundborgstykket", (som danses af tre mandlige og seks kvindelige dansere),
"fandango", "fangedansen" og flere. En ofte gentaget tur er kå den, hvori mandlige og kvindelige dansere
hver ga r i modsat ring passerende hinanden skiftevis ved at give h ½jre og venstre ha nd. Andre dele af
disse ture ma ind½ves så rskilt. Til hver af disse turedanse h½rer så rskilt musik, som kendt st½tter dansen
meget.

Friskolen i BrÅ ndbyvester.
Efter sidst i August 1864 at vå re hjemsendt igen fra hå ren, kom jeg i skriftlig forbindelse pa ny med
Ernst Trier. Han tå nkte fremdeles pa at blive prå st og sa komme i forbindelse med mig som lå rer, for at
vi kunde arbejde sammen med ungdommen pa en aftenskole. Min fader vilde at jeg straks skulde s ½ge
en andenlå rer-plads (sa ledes i Gentofte); men der var ikke indgang. Trier vilde gerne v å re hjå lpeprå st i
Br½ndbyvester hos gamle pastor Gunni Busck, og hvor man ogs a trå ngte til en lå rer. Jeg tog pa Triers
anbefaling ud til pastor Busck, hvor jeg fik alle oplysninger om sagen.
Efter at vå re rejst til K½benhavn blev jeg der en tid for at komme til et endeligt udslag. Jeg fik lov til at
bo hos min ven, gamle B½rsting, mod at jeg lå ste matematik med ham; men det kneb med f½den. Min
m½drende arv, 1200 kr., var medga et til min examenslå sning, sa da den var oversta et, ejede jeg 6
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Kroner; hvormed jeg blev soldat, og da jeg kunde leve af l ½nning og br½d, var det hele min formue i den
f½lgende tid. Jeg fik et lille embede i K½benhavn fra va ren af, om det end var br½dl½st; det var at vå re
kirkesanger for pastor Holger R½rdam, der prå dikede for de sa rede ved lasarettet pa Frederiksberg slot,
og hvor vi ogsa en enkelt gang brugte slotskapellet til en st ½rre altergang for de syge og sa rede, som var
raske nok til at deltage her. Den gerning var jeg meget glad ved og passede den hele sommeren
(undtagen den korte tid jeg var soldat p a Fyn). Der lå rte jeg flere at kende blandt de syge og sa rede,
blandt andre Johannes Schr½der; der sa jeg fru Ida Trier, t½mmerhandler Frits Triers f½rste hustru,
daglig udfolde en stor, kå rlighedsfuld og velsignelsesrig virksomhed ved sygebes ½g hos, og pleje af
soldaterne der pa slottet, så rlig ved at bringe god og kraftig mad til dem, der var i bedring og tr å ngte til
bedre kost end sygehusets madseddel bragte. Hun gik til velhavende folk mellem K ½benhavns bagere og
slagtere, som leverede hende br½d og k½d. Hun bad folk som Peder Larsen Skrå ppenborg i Dons om
sm½r, og han sendte hele to "tredinger" fulde. Hun lavede til og delte ud og hun kendte de fleste, som l a
der. Jeg fortsatte min gerning her, til laserettet f½rst i Oktober ma ned blev hå vet.
Imidlertid kom Ernst Trier hjem fra sin feltdegns-bestilling p a Fyn. Han var blevet trolovet med en
datter af provst Abel i Dalum. Jeg kunde komme til Br ½ndbyvester, hvis jeg oprettede en friskole der,
ellers blev der oprettet et embede. F½r krigen havde cand. L. Vagner prå diket i Br½ndbyerne for pastor
Busck. Han var imidlertid blevet feltprå st for krigsfangerne og prå steviet hertil om va ren. Da Trier nu
s½gte at blive hjå lpeprå st i Br½nbyvester, fik han afslag, fordi en fra Angel (Skanbjerg) fordreven
s½nderjysk prå st Heinrik Bock, en broder til fru Busck, forel ½big havde denne gerning, og som han
fortsatte indtil han et a rs tid efter fik embede som prå st i Lem ved Ringk½bing. Jeg blev imidlertid enig
med beboerne (35) om at jeg skulle begynde en friskole; jeg fik lejet hus i byen, som egnede sig
udmå rket dertil, og da pastor Busck forel½big tilb½d mig frit ophold til Jul og fri middag det f ½rste a r,
imod at jeg skulde lå se noget med deres yngste datter Augusta, sa tog jeg fat.
Jeg fik straks min h½vlebå nk og mit vå rkt½j hentet hjemme fra Kvanl½se, k½bte materiale og gik straks
i gang med at lave borde og bå nke forel½big til den ene skolestue og inden Jul havde jeg alt i orden, s a
jeg efter Juleferien kunde begynde min skole. D. 7/1 1865, Knud hertugedag, begyndte jeg min friskole
med en halv snes drenge (9-12 a r), dog en af dem var 14 a r og skulde konfirmeres til Pa ske. Jeg havde
dog kun en skolestue den f½rste vinter; af et par h½je smalle skabe, dannede jeg mig en sofa sa lang, at
jeg kunde ligge der om natten. Et stort billede af Frederik 7. havde Trier gjort mig. Straks jeg kom til
Br½ndby lovede jeg prå sten at hjå lpe med sangen i kirken, hvor hans datter Julie spillede orgel. Jeg
lovede derfor at blive i Br½ndbyvester til aftengudstjenste Juleaften og til h ½jmessen Juledag (f½r jeg
rejste til Kvanl½se). Derved fik jeg i prå stega rden et juletrå at se for f½rste gang i mit liv (jeg var da
over 25 a r), og havde ellers kun kendt et sa dant fra billeder i b½rneb½ger.
B½rnene (forel½big kun drenge) var glade ved at ga i skole hos mig, og trak snart flere kammerater med
da vi na ede va ren. Sa begyndte jeg ogsa straks en aftenskole for voksne, og fik alle dem jeg havde plads
til; de holdt troligt ud (to gange ugentlig) til udgangen af Marts; mange af dem med flere andre kom
pa ny den f½lgende vinter. Jeg fortalte Danmarkshistorie. Is å r regnede og skrev jeg. To ha ndvå rkere
tegnede. Vi fik sa foredrag i gang i almueskolen. Den f½rste som kom ud hertil var Trier; han hjalp ogs a
til med at fa andre der ud at tale. Termansen kom flere gange i l½bet af de a r jeg var der. Anton Nielsen
var der en gang og lå ste h½jt af sine fortå llinger. En gang kom tre af vore gode gamle rigsdagsmå nd
der ud, nemlig Jens J½rgensen Bjerrega rd, Kristian Hansen Vejstrup og Jens Jensen Trunderup; de to
sidste gentog bes½get, ogsa fordi de havde lyst til at bes½ge den gamle prå st, som de satte meget pris pa .
Mit vå rkt½j var nu stadig i gang i min fritid. Da jeg k½bte brå dder og planker til borde bå nke, fik jeg
som gave fra gamle t½mmerhandler I.S. Trier brå dder til et nyt dobbelt klå deskab, som endnu g½r
tjeneste pa mine gamle dage. Jeg lejede nu det hele hus for uden noget udhus, hvor jeg havde v å rksted i
loen og brå ndehus ved siden af. Jeg fik udrettet et loftskammer, foruden at jeg i stuehuset havde to
vå relser og k½kken (foruden de to skolestuer). Sa fik jeg ogsa den f½rste sommer lavet to ny senge og
k½bt mig bord og stole. Fra 1. November 1865 fik jeg min s ½ster Sine til hjå lp i hjem og i skole, sa jeg
derefter kunde tage ba de mod piger og drenge i skolen, hvor b½rnetallet stadig voksede, sa vi det sidste
a r ikke havde mindre end 49 b½rn i skolen pa en gang. Aftenskolen udvidedes ogsa , i det jeg i 2 vintre
ogsa holdt aftenskole to gange ugentlig i Br ½ndby½ster skole, hvor det gik så rdeles godt.
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Den f½rste sommer i Br½ndbyvester havde jeg bes½g af min fader til glå de for os begge. Jeg havde hele
tre bes½g af ham i min seminarietid, f½rste gang da noget var ga et mig imod personligt, anden gang
under min sygdom pa Frederiks hospital og tredje gang efter Nyta r 1864, og da var det af lutter
optagethed fra hans side, efter at jeg havde fortalt ham om vore udm å rkede lå rere, og om det liv jeg
derefter var draget med ind i. Jeg mindes ham endnu s a tydeligt ba de under et foredrag af Trier om
Rekabitterne og hyrderne ved Betlehem, samt om de vise fra Åsterland. Her lagde jeg under hans
optagethed må rke til en mundstilling hos ham som jeg senere hos mig selv under lignende forhold har
grebet mig selv i, i mine å ldre a r. Ligeledes gjorde S½ndagsgudstjenesten i Vartov et uforglemmeligt
indtryk pa fader, ba de Grundtvigs må gtige forkyndelse, sa vel som den livsalige sang der var, som
fremkaldte ta rer hos ham af bevå gelse og glå de, som han aldrig glemte. Nu kom han ogsa til
Br½ndbyvester for at se hvordan jeg havde det der, h ½rte mig holde skole og se om det lod sig g½re at
lade mig fa s½ster Sine derud til hjå lp, hvad jo så rlig de gamle prå ster styrkede ham til.
Denne sommer var Ernst Trier i gang med forberedelserne til sin folkeh ½jskole i Vallekilde, og som jeg
tog meget del i. Da han begyndte at skulle samle elever i for a ret 1865, fik jeg indrettet det sa ledes at der
blev et m½de Pinsel½rdag aften i Kvanl½se skole hos fader, efter at jeg havde hentet Trier om
eftermiddagen ved dagvognen i Holbå k. Her fik Trier indmeldt sin f½rste elev: Niels Thorsen fra
Kvanl½se; senere skaffede vi ham fire til nemlig Jens Mortensen fra Kvarml ½se, to til der fra egnen og
endelig S½ren Pedersen fra Br½ndbyvester (nu i Gundestrup). Pinsemorgen k ½rte jeg sa atter for Trier
med faders gamle "Brune" til Skamstrup prå stega rd, hvor Trier vilde holde Pinse hos sin s ½ster fru
Borup. I Br½ndbyvester besluttede jeg at bruge mine sommerferier til at se mig om i mit f å dreland, og
allerede i 1865 gjorde jeg min f½rste st½rre fodrejse. I 1864 havde jeg gjort en erfaring, efter 1848-visen,
nemlig "Tornysteret har jeg pr½vet, det trykker mig sa sma t, men na r jeg f½rst bliver ½vet, sa bliver det
nok godt." Jeg lavede mig et stort tornyster med fast ramme, l å ddik forneden til sma ting (b½rster, kam,
spejl, og lign.) og under bagklapperne rum til undert ½j m.m.. Na le og garn var ikke forglemt, og
velpakket som det blev vandrede jeg fra Br½ndbyvester og syd over, langs K½gebugt til K½ge, forbi
Vall½ slot, fra hvis nå rhed jeg fik lov at age med sognefogden i Ha rl½v hjem, idet han indb½d mig at
overnatte der. De havde haft kirsebå rplukning; man udmå rker sig her, sa vel som i Stevns og sydpa , ved
at så lge kirsebå r i lå ssevis, som prangere k½rer med til K½benhavn. Man pillede nu stilke af om
aftenen; jeg ma tte sa fortå lle sagn og synge kå mpeviser for det store selskab der var samlet. N å ste
morgen vandrede jeg af Tryggevå lde, forbi Hellested (stedet for skuespillet "Elverh ½j"), Karise og
videre forbi Spjellerup, hvor jeg traf en seminariekammerat, Seidenfaden, som indb ½d mig til middag,
og senere skaffede mig ind pa Vemmetofte, hvor jeg sa mig om ude sa vel som i Klosterets kirke.
Herfra gik jeg til Prå st½ Bugt, hvor jeg nu kunde se "H½je M½n", der forel½big var min rejses ma l;
fulgte sa bugten forbi Fakse Ladeplads og videre til Vindbyholte kro, hvor jeg besluttede mig til at
overnatte. Jeg meldte mig ved krod½ren, men da madammen var spansk, under sin samtale med to
fr½kener til hest, viste hun mig til k ½bmanden i kroen, der havde forpligtelse til at tage med "rejsende
ha ndvå rkssvende". K½bmanden havde ikke plads til et velkl å dt menneske, sagde at jeg ma tte ga til
gå stestuen. Jeg svarede at den madam gik jeg ikke til igen, vilde pr½ve ga rdkarlen, om der var h½ pa
stå nget; men sa tilb½d k½bmanden mig en sofa med lagen og overdyne og jeg sov s ½deligt. Nå ste
morgen kl. 5 var jeg oppe, betalte min kaffe og gik ned til Pr å st½ Fjord ved en lille skov, hvor jeg holdt
min morgenvask ved fjorden mens fiskene slog i vandet og fuglene sang i tr å toppene over mit hoved i
det herligste sommervejr. Jeg fik mine grejer frem: Så be, ha ndklå de o.s.v. efter f½rst at have blanket
mine sko, ogsa blå ste jeg madammen i Vindbyholte et nyt stykke, mens jeg vandrede videre langs
fjorden forbi Nys½ ind til Prå st½. Af en handelslå rling, jeg kendte, fik jeg ved hans k½bmand vejviser i
byen, spiste til middag der og vandrede s a videre ad Mern, Viemose med sine ga rde langs landevejen i
1/3 mils lå ngde, ud til Kalvehave Få rgekro, hvor jeg straks gik i smakken med to master og sejl,
indladt med heste og vogne, og kom sa til Koster pa M½n. Herfra gik jeg samme eftermiddag de 1 1/4
mil til Stege M½lleport og kom til det der ved liggende gå stgiveri Kl. 9 1/4 aften.
Efter aftensmaden sov jeg en time og vandrede Kl.11 s a ad Liselund til gennem Elmelunde og Borre, og
kom til Liselund ved det f½rste morgengry. Jeg gik ned gennem det dejlige parkanl å g gennem den
skovbevoksede klint til havet; her ved stranden kunde jeg se mod syd: Slotsgavlen og Taleren, hvor jeg
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s½gte til, og efter et ma ltid mad og en lille morgenlur i en ga rd, gik jeg til Aborrebjerget (forbi
Hunos½en) med det storsla ede rundskue: Sjå lland, M½n med Falster og Åsters½en hvoraf Pommeren og
Rygen hå vede sig op. Jeg gik herefter til Storeklint med Dronningestolen og Sommerspiret. Om
aftenen fik jeg lejlighed til Koster. Nå ste morgen gik jeg over Kulsbjergene til Vordingborg, hvor jeg s a
Ga seta rnet og ruinerne, overnattede i K½ng og kom S½ndag formiddag til R½nnebå k, hvor en Kammerat
Jensen fra Snogbå k var huslå rer hos pastor Brandt disse tog sördeles göstvenligt imod mig i et par
dage. Fra R½nnebå k gik jeg over Nå stved, Herlufsholm til Holl½se M½lle, hvor jeg bes½gte min faders
få tter, bager Iver Bentsen; var en tur pa Hindholm, Tasse M½lle og sidst nordpa til Kvanl½se for efter
endt ferie pa ny fat pa gerningen i Br½ndbyvester. Som skrevet fik jeg min s½ster Sine til hjå lp i skolen.
Hun underviste de mindre b½rn, og pigerne i ha ndgerning. Jeg underviste dels de st½rre og så rskilt
drengene; ogsa disse fik noget ha ndgerning. De fik undervisning i at h½vle og save, samt at snitte med
kniv, at file og at pudse med trå ksta l og sandpapir. De lavede alle sma tornystre efter min model, som
de brugte til deres skolesager og b½ger. Sa lavede de sig ogsa trå gevå rer med bajonet, som de lå rte at
bruge ved ½velserne sammen med gymnastikken.
Vi havde almueskolens
gymnastikplads skra t overfor
friskolen, hvor vi kunde bruge
klavredskaber og ligevå gtsbrå dt, og
en forsommer da provsten kom i
almueskolen, og hvor drengene der
skulle vise deres gymnastik, som de
ellers aldrig havde, sa fik lå rer Vinde
mig til at ind½ve hans drenge i nogen
tid, og da provsten kom, m½dte jeg
med mine drenge i rodemarch; holdt
blev gjort, h½jre om gevå rer sat i
pyramide, tornystrene hå ngt pa , og
gymnastikopstilling taget med
almueskolens drenge i anden rå kke,
ogsa gik opvisningen smukt.
Forholdet til Skolelå rer Vinde var
så rdeles godt; han lod sin yngste
datter ga i skole hos os.
I eftera ret 1865 begyndte Trier sa sin
folkeh½jskole i Peder Frederiksens
ga rd i Vallekilde, hvor jeg
selvf½lgelig var med; der var min
fader ogsa med og glå dede sig meget
med os andre. Der sa jeg f½rste gang
Burchardi, må lkeriforpagter pa
Birkendega rd, og f½lte mig i h½j grad
tiltalt af denne Tydsker, som jeg
straks jo ma tte kalde ham med sit
"gebrokne" ma l; jeg anede dog ikke
den gang at han skulde blive en af
mine aller kå reste og fortroligste
venner, og hans hjem blive et af de
steder hvor jeg siden oftest s½gte til.
Pa tilbagevejen fra Vallekilde rejste vi
hjem over Kvanl½se, hvorfra s½ster
Sine tog med, vor vogn til Br½ndby.
(Denne havde k½rt S½ren Pedersen fra

(Denne havde k½rt S½ren Pedersen fra
Bårn i Bråndbyvester friskole.
Br½ndbyv. til h½jskolen.)

Ogsa i 1866 trå ngte jeg min ferie godt; jeg tog med en damper til Randers fra K ½benhavn, gik derfra
langs Gudena en til Langa , hvor jeg blev overfaldet af en tordenbyge, og gik derfor i toget der og k ½rte til
Viborg, hvor jeg vilde gå ste min slå gtninge, nemlig min afd½de farbroder Ivars enke og b½rn. Den
å ldste datter Anna var blevet gift med en k½bmand Andersen pa Vestergade, min farbroders enke boede
med en af sine d½tre pa Hjultorvet nemlig den yngste, Vilhelmine, der holdt pigeskole; men var da pa
bes½g pa Vinerupga rd, hvor jeg pa rejsen traf hende. Den mellemste var hjemme; Mathilde, men kun i
bes½g, da hun ellers var i H½jbjerg, syd½st pa . S½nnen Johan var handelsbetjent hos sin svoger,
k½bmanden. Jeg opholdt mig der i flere dage, hvor jeg tog domkirken i ½jesyn. Den var just under
ombygning; de to gamle ta rne stod endnu, skibet var under nedbrydning, men hele koret, og korfl ½jen
over den oprindelige kryptkirke, som stod endnu, var under opf ½relse og havde na et gesimsh½jde. Pa
Hjultorvet i Viborg hvor jeg boede morede det mig meget om formiddagen at se p a kartoffeltyskerne,
beboere ude fra Frederiks sogne, som k½rte til Viborg med deres varer. Her holdt de med deres stude for
vogn, talte godt jysk, undtagen na r de blev uens, da skå ldte de ud pa tysk. Fra Viborg tog jeg udflugt ud
til Hald. Ga rden med sit gamle voldsted i vest og med ruinerne ½st for ga rden; la endnu i 1866 i en
idyllisk fred mellem s½en, hvori en halv½ med b½geskov gik ud og egeskoven ved Bå kkelund samt de
ny granplantager mod nord efter Viborg. Det skulde dog ikke vare mange a r f½r markerne og heden
omkring Bå kkelund blev stedet for hå rens store lejr½velser. Det var få tter Johan Bentsen som var min
vejviser ud til Hald. Nå ste dag tog jeg mit tornyster pa ryggen og gik vester pa efter Holstebro, gik til
M½nsted kalkgruber, som det morede mig så rdeles at vandre rundt nede i med lys i den ene h a nd og min
stok i den anden. Pa grund af optrå kkende regnbyger tyede jeg, efter at have kastet ½jet over til et
voldsted, som har vå ret drost Peder Hesselsborg, til Sparkå r station, tog derfra til Vinderupga rd over
Skive og var her sa heldig at trå ffe den fravå rende kusine, som ikke var hjemme, som herfra fulgte mig
forbi Rydhave og skov.
Fra Vinderup lagde jeg vejen over Handbjerg og videre over marken til Sir, hvor jeg vilde bes ½ge H.J.
Hansen, derefter til Mads K. Sand i G½rding og fra ham med lineba d over Stora en til Vesterhavet ved
Husby. Der sa jeg f½rste gang det må gtige Vesterhav under en frisk klarvejrskuling rulle sine m å gtige
b½lger ind imod land. Lå nge få ngslede havet mig men hen pa eftermiddagen gik jeg tilbage til Ulvborg,
hvor jeg overnattede hos derboende lå rer Sand, for nå ste morgen at bes½ge Pastor Gjerlev, som havde
vå ret min lå rer (1861) pa Bla ga rd. Sa vel her som i Staby prå stega rd, hvilken jeg gik forbi dagen f½r,
fik jeg se vestenvindens uhyre magt over tr å erne. Disse begyndte nemlig i vest at titte op over et
jordgå rde, men bliver klippet af vinden, men for hver ny r å kke slap de lidt h½jere op, og til sidst na ede
de op i fuld h½jde. Det var det sk½nneste bevis for at na r man blot planter og skaffer lå sa kan der gro
skove i Jyllands vesteregn. 40 a r senere knejser de alt. I Holstebro bes½gte jeg pastor Jensen, tidligere
lå rer (ja egentlig forstander for) Hindholm HÅ jskole. Jeg havde lå rt denne udmå rkede mand at kende
i K½benhavn vinteren 1863-64, da han opholdt sig der. Nu var han sognepr å st i Mejrup og kateket i
Holstebro (36); han fulgte med et stykke pa vej, og viste mig en sidevej efter Yllebjerg, som jeg skulde
forbi, for at bes½ge min gamle seminariekammerat Jens Pinholt, Hodsager skole. Kl. 11-12 nat, fandt jeg
mig fjernet fra a en, slog ind pa en sidevej, l½b i m½rket pa et hus, hvor jeg bankede pa for at sp½rge om
vej. I ordet "hvem der", kendte jeg Pinholts r ½st. Fra ham lagde jeg efter to nå tters forl½b, vejen (fra
Hallundbå k i ½st ved a en) udover den store hede forbi Simmelkå r, Ildskov til Bording og derfra videre
samme eftermiddag ad Herning, Silkeborg landevej til Funder kro. Fra Funder kro gik jeg n å ste morgen
den dejlige vej mellem skove og s½er ½ster ind til Silkeborg, hvor jeg sa denne Danmarks yngste by i
voksende trivsel (denne by havde gasbelysning f ½r hovedstaden). Beliggenheden er overordentlig sk ½n;
der sa jeg den store papirsfabrik i fuld drift,(fik mine sko lappet), og drog hen ad middag med damperen
"Viben" gennem Gudena og de st½rre og mindre s½er ud til Himmelbjerget, som jeg straks fra Kollen
med sin flagstang, (som jeg alt havde fa et ½je pa fra Silkeborg) (37) s½gte op til. Her traf jeg endnu pa
Himmelbjergga rden gamle Peder Nielsen, som kom i strid med Steen Blicher, og som fik kong Kristian
8. til må gler, i det kongen k½bte hele den nuvå rende festplads omkring Kollen, og skå nkede sit folk
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den. Hos Peder Nielsen sa jeg en stor spisestue med en skorsten midt i. Skorstenen var et stort a bent
fyrsted med murede vanger for begge ender (altsa a bent til to sider) og hvorfra den egentlige skorsten p a
hamre trak sig sammen og f½rtes ud gennem taget. Da jeg senere for Budde byggede den nuv å rende
Himmelbjergga rd, traf jeg endnu Peder Nielsens enke levende, som havde undertag eller aft å gt pa
ga rden. Da jeg kom ombord igen for at sejle til Ry m½lle (nu station) traf jeg en ung pige, som var fra
Holbå k og i bes½g pa Årskovga rd. Med dem fik jeg vognlejlighed hjem til ga rden, fik indbydelse til at
bo der om natten, og kom herved til at k ½re fra Ry gennem Skanderborg, hvor vi kom forbi Slotskirken
og mindesmå rket for Frederik 6. og syd pa forbi Gedved h½jskole, den meste vej til Horsens. Enkefru
Petersen som ejede ga rden kendte min fader fra den tid de havde Aastrup (ved T ½ll½se station) i
forpagtning, og forvalteren Jordi var en broders ½n af den gamle svejtseriforpagter af sammen navn i
Gr½ntved overdrev bag Brorfelde skov. Nå ste middag gik jeg gennem Horsens forbi Boller, nu grev
Friis (i gl. dage fru Kirstine Munk) og videre ud i Bjerre herred til Glud, for at bes ½ge Niels Thomsen
(senere i Ubberup, men da hos Trier i Vallekilde). Fra Snaptun gik jeg med dampskib til Odense, og s a
over Kors½r, Sor½, Munke-Bjergby (Anton Nielsen) hjem til Kvanl½se.
Ved samme lejlighed var jeg en tur i Vallekilde for at se p a det ny byggearbejde til folkeh½jskolen, men
desvå rre, det la stille og lod efter a rsens tid meget tilbage at ½nske. Da vi na ede November, og skolen
skulde indvies, stod meget tilbage af arbejdet. V å rst var det med nymalingen som pastor Brandt sagde:
"Her fa r man smurt sig". Der var han nemlig til stede ved indvielsens-talen, tillige med gamle Niels
Jensen fra Stenstrup ved Nå stved, hvor denne sidste talte f½rst ved flagstangen og Brandt derefter i
foredragssalen foruden Haff og Trier. Skolen begyndte dette a r med over 40 elever, og deraf tre fra
Br½ndbyerne.
Skolen gik fremdeles godt, men nu havde jeg den sorg at miste min fader i en alder af godt 58 a r: Han
dÅ de i December 1866 efter for ikke lå nge siden at have vå ret med til indvielsen af Vallekilde
folkeh½jskole (38). Min s½ster Sine og jeg tog straks hjem, efter at vi havde h å vet skolen for at give
Juleferie med det samme. Jeg kunde sa ledes blive i mit gamle hjem til 7. Januar. For at forts å tte det
gamle hjem valgte jeg straks at s½ge lå re- og kirkesangerembedet i Kvanl½se, og jeg indgav min
ans½gning. Pa sp½rgsma l af pastor Busck til sin gamle bekendte fra Stigs Bjergbytiden, svarede provst
Formann: "Na r han bliver f½rst indstillet til embedet, sa fa r han det". Jeg blev det, men fra lå rer og
prå ster i nabolaget blev der rejst en storm mod denne grundtvigianer, s a provst Formann bad pastor
Busck give ham sit ord tilbage. Brevet kom under pastor Buscks frav å r mig i hå nde gennem hans d½tre,
som havde ordre til at meddele mig udnå vnelsen, na r provstens brev kom. - Det blev noget andet, men
jeg skrev straks til pastor Busck og bad ham sige at jeg ikke ½nskede at vå re i modstrid med mine
foresatte, med bad dog pastor Busck om at give provsten sit ord tilbage, og pastor Busck sendte straks
mit brev til provsten, og jeg slap for Kvanl ½se skole, hvad jeg senere i livet var taknemmelig for.

Dette, at jeg kunde tå nke pa fra friskolen at ga til almueskolen,
gjorde at Trier efter forhandling med sin tidligere elev Niels
Andersen fra Stenstrup i H½jby sogn i Odsherred, sendte mig bud
til Br½ndbyvester i sommeren 1867, at hvis jeg vilde s ½ge
skolekald skulde jeg g½re det straks, da ans½gningsfristen udl½b
om en dags tid. Her var ikke tid til lang overvejelse; jeg skrev
min ans½gning straks, tog ind pa bispekontoret i K½benhavn,
hvor jeg dog ikke traf biskop Martensen hjemme og rejste s a
samme aften og nat til Nyk½bing Sjå lland, gik ud til Nyga rd,
hvor Anders Jensen som jeg kendte fra Vallekilde, fulgte mig til
Sta rup for at tale med sognera dsmedlem Jens Pedersen, derefter
til den unge, nu gamle sognera dsfoged Johannes Rasmussen i
H½jby. Der fra gik jeg til Stenstrup for at fa f½lgeskab til de
andre sognera dsmedlemmer.

Andreas og såster Sine.
Nu blev Niels Andersen, Stenstrup min f½lgesvend dagen igennem hele det ½vrige sogn rundt, og det
blev en udmå rket tur, for jeg fik lejlighed til at se den pr å gtige natur pa Lumsa s bakker, Sonnerrup
lyng og granskov og Klint kalkskrå nter. Anneberg skov havde jeg tidligere set, f½rst fra Isefjorden pa en
sejltur til Frederiksvå rk med fader og s½ster Karen, og Troldh½jene mellem Nyga rd og Sta rupbakker
havde jeg set dagen i forvejen med Anders Jensen. Ved at ga over Asminderup og Egebjerg sogne, over
Lammefjorden og Tudse Nå s, fik jeg mere af Odsherred at se. Det blev for mig en meget morsom rejse;
tillige var jeg glad ved at blive kendt med gmd. Peder Henriksen i Sonnerup, Peder Larsen og Niels
Hansen i Klint, af hvilke den sidste viste mig sine optegnelser og tegninger af slagplanerne fra 1848-50.
Jeg fik ogsa udmå rkede oplysninger af Niels Andersen om befolkningen i H ½jby sogn. Senere blev
kendskabet st½rre. Med kaldelsen til H½jby klikkede det. Jeg kom til at mangle ´n stemme i f½rste plads,
fik vel alle til nå ste, men det hjalp ikke. Lå rer Vesterga rd valgtes, og jeg fik lov til at blive i Br ½ndby
over et a r endnu.

Burchardi.

Skyttesagen.
Fora ret 1867 fik jeg en skytteforening i gang i Br ½ndbyerne. Jeg havde fors½gt at rejse sagen blandt
mine kammerater pa seminariet, men det mislykkedes. Sagen var dem for ny i 1862, da jeg fors ½gte det.
Jeg blev allerede i 1848 opmå rksom pa denne sag i mit hjem, hvor b½nder skolelå rer i dette fora r tog
sagen op med skiveskydning. I 1861 rejste kaptajn M ½nster sagen. Orla Lehmann, som da var
indenrigsminister st½ttede opfordringen, hjalp til at fa en riffelmodel for skytteforeningerne bestilt i
Belgien og sagen kom i gang. I 1862 var min fader, der var en fin skytte, med til at stifte
Skytteforeningen for Holbå k og omegn. I 1864 la denne sag stille, men a ret efter rejste kaptajn Edvard
Nielsen i Nyborg den f½rste st½rre forening, nemlig Svendborg amtsskytteforening d. 13/11-65, som
begyndte sit arbejde i 1866 og fik stor tilslutning. S a blev ogsa Gl. Roskilde amtsskytteforening dannet
d. 15. April 1866 og kom i gang denne sommer. Vinteren f ½r vi begyndte i Br½ndbyerne, havde jeg
arbejdet for at fa sagen i gang; et udvalg blev nedsat at m½det, hvor jeg havde forelagt sagen, men de to
andre udvalgsmedlemmer nå gtede at have med sagen at g½re.
Kristihimmelfartsdag i 1867, da jeg k½rte et lå s flyttegods fra dampskib i K½benhavn og til Vedbå k,
hvor min moder skulle bo hos s½ster Johanne, na ede jeg nå r Hvid½re studenternes skyttekorps, som drog
syngende ud i Dyrehaven; jeg fulgte dem et stykke, gl å dede mig over deres sang og smukke holdning,
og da lovede jeg mig selv, at nu skulle det blive alvor med mit arbejde for skyttesagens rejsning i
Br½ndby.
To dage efter rejste jeg til K½benhavn, gik op til t½mmerhandler Colstrup, som var formand for
centralkommiteen; men han henviste mig til kaptajn Plaff (!!, red.), og denne viste mig atter til overl å rer
Flemmer i Roskilde. Det var som man siger "fra Herodes til Pilatus". Jeg rejste til Roskilde, traf
overlå reren, som straks skrev mig ind som medlem af 18. Skyttekreds i Br ½ndbyvester og -½ster,
bestemte en dag han vilde komme til et m½de, som jeg skulde sammenkalde. dette skete alt, kredsen blev
dannet, jeg hentede riffel og eksersergevå rer og ugen efter kom vi i gang. Jeg klistrede selv skive, satte
den pa ramme og vi begyndte at skyde ud over K½ge bugt. Mange unge sluttede sig til fra begge sogne
og da eftera ret kom m½dte vi i stort tal til prå mieskydning i Roskilde. Vi stillede p a hestetorvet, drog til
Boserup skov, hvor skydebanerne var, og da vi havde passeret byen, s a stemte skytterne af 18. kreds op,
sa det rungede, med sangen: "I alle de riger og lande". 17. kreds, Frederiksberg gik selvf ½lgelig foran os.
Formanden gjorde kort omkring, en h½j svå r mand, og sa h½jlydt forbavset pa os. Det var
artillerikaptajn Bahnson, men som var sevil, netop den senere krigsminister. Efter endt skydning drog vi
atter til byen og samledes i hotel "Prinsen" hvor vi deltog i et festm a ltid. Talerne gik her slag i slag, og
"Dagbladets" referent, fuldmå gtig i finanshovedkassen, Linde, udbragte en sk a l for 18. kreds, som f½rst
havde sla et sangtonen an, og fremdeles ufortr½den tog del i sangen ved festen.
Aret efter vandt jeg min riffel ved amtsprå mieskydningen i Juli 1868, og i dette a r lykkedes det at danne
en amtsskytteforening for Holbå k amt. Jeg havde i '67 gjort bekendtskab med Julius Lette, l å rer i
Stareklinte, som var formand for en stedlig skytteforening. Lars Pedersen gmd. i Hagendrup som havde
vå ret elev 1866-67 pa Vallekilde h½jskole var formand for Breginge-Bjergsted skytteforening. Disse to
må nd lovede jeg at hjå lpe ved dannelsen af en amtsskytteforening gennem overl å rer Flemmer. Denne
satte sig i forbindelse med kaptajn Dons p a Daurup og 4. juni, 1868 kom et m½de i stand i Favrbo kro,
hvor jeg m½dte sammen med overlå rer Flemmer og udsendinge (mest formå nd) for 21 stedlige
foreninger. Amtsskytteforeningen blev denne dag dannet og 20 foreninger sluttede sig til som kredse i
amtsforeningen, mellem hvilke der blev trukket lod om nummer. Vallekilde h ½jskolekreds sluttede sig
senere til som 21. kreds og Refnå s, der havde vå ret betå nkelig, som 22. kreds. Valgt til formand blev
kaptajn Dons, Daurup. Lå rer Schelderup, F½llenslev, blev regnskabsf½rer, og lå rer Julius Lette,
Stareklinte blev indvalgt som medlem af forretningsudvalget, en mand jeg siden som medlem og som
formand for foreningen fik meget samarbejde med og st ½tte af, da jeg selv tra dte ind og fik ledelsen i
Holbå k amtsskytteforening efter at have forladt Br½ndbyvester i 1868.
Af mine gamle venner som blev skyttevenner ma jeg blandt andre nå vne to: Student Jon Hansen, nu

provst i Gislev pa Fyn, og min få tter Peter E. Hansen, den f½rste i Akademisk skyttekorps, den anden i
K½benhavns frivillige skarpskyttekorps, der dog senere gik op i K ½benhavns skytteforening uden
uniform. Selv gik jeg i de f½rste a r stadig med skyttefrakke.
I sommeren 1867 var jeg f½rste gang i Sverige, idet jeg tog del i en tur til Lund, hvor vi s a domkirken og
blev smukt modtaget i Lunds akademisk forening og derefter rejste vi videre til Stehagh ½jene oppe i
Ska ne. Her sa jeg f½rste gang klippe, og sa mellem Esl½v og Stehag en sa dan masse sten, at jeg aldrig
havde set noget lignende. M½det havde ba de svenske og danske talere.
I sommerferien 1867 foretog jeg atter en rejse, men det
var til et ophold pa Askov h½jskole. Derfra fik jeg dog,
foruden opholdet med udmå rkede foredrag og
samtalem½der, set mig videre om idet vi ´n tog syd pa
over Kongea en i K½benhoved hos Claus Dahl og Peder
Gram. Vi kom pa vejen gennem Skibelund krat; men
dette var den gang bare krat. Senere var vi med
forstander Schr½der til en begravelse i Dons, og der fik
jeg at se det ejendommelige liv, som var hos gamle
Peder Larsen, Skrå ppengga rd, thi der var samlet folk.
Hundredvis ved denne begravelse med hans f½rste
kone; der talte prå ster Svejstrup, Svendsen i Jå lling og
mange flere ba de fra hjemmet og i Almind kirke. Siden
samledes alle indbudte som ellers ved hans store
h½stgilder. Han havde bygget en meget stor sal til
m½der; den byggede han i 1864 og valgte at rive taget
af det gamle stuehus dagen f½r han skulde modtage
pr½jsisk indkvartering og der i blandt en del officerer. I
denne store sal bå nkede han selv sine gå ster: Alle
prå sterne og enkelte andre som Schr½der, Askov ved et
stort rundt bord i midten. Ved borde og b å nke langs
vå ggen alle ½vrige gå ster, men efter hans egen
anvisning. Under ma ltidet blev der talt og sunget, og
det var udmå rkede ordf½rer der var.

Askov folkehåjskole.
Fru Schråder, Fru Nutzhorn, Schråder,
R. Fenger og Nutzhorn.
M½det pa Askov forl½b ogsa udmå rket. Pa hjemrejsen bes½gte jeg pastor Melby i Asperup, hvor Trier
var, fulgte med denne til Dalum prå stega rd, hvor gamle provst Abel, Triers svigerfader tog venligt imod
mig. Nå ste dag k½rte jeg med Trier og hustru ud til Ryslinge til pastor Birkedal, og her til havde vi den
gamle udmå rkede mand Poul Rasmussen, Mosega rd i Sanderum som kusk (39). Da vi rejste hjem, tog
Lette og jeg fra Nyborg med dampskib til Kalundborg, et sted hvor jeg ej havde v å ret f½r. Pa vej til
Vallekilde bes½gte vi Boesen, Kalundborg, Holm, Ubberup, Burchardi, Birkendeg a rd, som lod S½ren
Pedersen fra Br½ndby k½re os over Bregninge banke. Det var min tredje udflugts-sommer, der tillige var
rig pa oplevelser.I Askov lå rte jeg at kende Schr½der og Nutzhorn bedre at kende end f½r og tillige
Rasmus Fenger, som da ogsa var lå rer der. Af deltagere i m½det var Morten Bredsdorf; som netop nu er
d½d, mens jeg skriver disse sider; desuden var der Villiam Jakobsen og Harald Holm, som da var ung
student, og som jeg fire a r senere bes½gte pa Regensen under hans ophold der.

I begyndelsen af h½stferien 1868 bes½gte jeg atter
Vallekilde h½jskole og det blev min eneste udflugt
den sommer. Jeg kom sa tidligt at pigeskolen f½rst
sluttede 3-4 dage efter min tilkomst. Her s a jeg
f½rste gang Kirstine Friis, som var trolovet med
senere landinspekt½r Chr. Weitemeyer, som jeg
havde lå rt at kende i h½st 1864 hos Frits Trier i
K½benhavn, to mennesker som jeg og mine senere
skulde blive knyttet inderligt til. Min s ½ster Jensine
var den sommer elev pa pigeskolen, mens Karen
hjalp mig i hus og skole i den tid. Karen havde
vå ret elev i Vallekilde sommeren f½r, i 1867. Ved
denne lejlighed spurgte Trier mig om jeg vilde tage
til ham, som lå rer. Jeg undslog mig, da jeg ej
syntes jeg var dygtig nok til at udfylde den plads.
Jeg blev så rlig opfordret fordi han vidste at jeg
havde lovet at tage til Vejstrup h½jskole i fald BagÅ
(40) vilde vå re der og vilde have mig. Det blev ej;
Jens Lund blev sa efter et par fors½g forstander der.
Trier mente efter et ja til Ba g½, burde jeg mindre
sige ham nej. Jeg lovede sa Trier, at hvis han pa
rejse i eftersommeren ej kunde finde en lå rer, som
han fuldt ud kunde vå re tjent med, sa skulde jeg
komme, na r han kaldte. Dette bud fik jeg f½rst i
September, og midt i Oktober fik jeg ordnet alt s a
jeg kunde rejse til Vallekilde for at pr½ve min
fremtidsgerning der. Jeg tog f½r min afrejse til
Vallekilde f½rst til Lyngby Landboskole, for at sige
farvel til forstander J½rgen la Cour, hvem jeg i disse
fire a r havde haft en del forbindelse med, og pa
Christian Weitemeyer.
hvem jeg satte overordentlig pris pa .

Ved den tid jeg skulde forlade Br½nbyvester boede min s½ster Johanne i Skodsborg, efter at hun i mange
a r havde vå ret husbestyrerinde pa Svinningega rd. Til hende rejste min moder efter afrejsen fra hjemmet
i Kvanl½se. Hun og Johanne var dog et a r i Vedbå k f½rst, f½r de tog til Skodsborg. Jensine rejste om
sommmeren til Vallekilde som lå rerinde pa pigeskolen, medens min yngste s½ster Karen, samtidigt med
at jeg tog til Vallekilde, tog til NÅ rager hos grev Moltke, hvor hun forblev i fulde 19 a r. Jensine var en
vinter hos fru Busck pa Strandlyst, en vinter hos s½ster Johanne og en vinter pa N½rager.

FolkehÅ jskolen i Vallekilde.
Der til kom jeg i sidste halvdel af Oktober 1868. Jeg vilde gerne l å re husets omgivelsernes forhold lidt
at kende f½r jeg begyndte min lå rervirksomhed. Jeg fik den bla stue, lige over for k½kkenet, anvist til
mit fremtidige opholdssted pa folkeh½jskolen (den stue Povl Hansen nu kalder sin). Med kommende
elever pa vinterskolen fra Br½ndbyvester og Hvidovre fik jeg mit bohave: Sofa, chatol, seng og
sengeklå der, bord og stole o.s.v. medbragt, sa jeg snart kunde boså tte mig i stuen med eget bohave, og
her boede jeg de f½rste seks a r af mit ophold i Vallekilde. Eleverne m½dte, jeg tror der var 47, og med
dem blev jeg hurtig kendt. Jeg fulgte dem til Triers foredrag i den f ½rste halvdel af skoletiden, men ma tte
pa grund af timetallet afbryde hen pa vinteren. Denne vinter kom jeg i mange ma der til at sta i et andet

forhold til eleverne end senere, dels fordi jeg selv f ½lte mig som elev pa skolen den vinter, og dels fordi
jeg blev knyttet n½jere til et st½rre flertal af dem i en lidt senere tid, da valgmenigheden i Ubberup
dannedes. Af disse venner skal jeg nå vne Lars Nielsen, Nostrup(senere Aagerup), Jens Andersen,
Kongstrup, Jens S½rensen, Aagerup(alle af R½snå s), Kristen Kristensen, Ka strup, Peder Pedersen Ubby;
Jens Larsen, Uggerl½se (senere min svoger pa R½rmosega rd), Salomon Jensen Klovby, J½rgen Jensen,
Ertebjerg, Rasmus Rasmussen, Bjerne s½, S½ren Pedersen, Br½ndbyvester, nu i Gundestrup. Af andre
jeg så tter så rlig pris pa var Kristen Rasmussen, Ubberup(senere friskolel å rer, nu boelsmand i S½nderup
ved Slagelse); J½rgen Pedersen, Br½ndbyvester (gift senere med Inger Olsen, en af mine skolepiger
derfra).
Foruden Trier, var her af faste lå rer kun Hans Iversen og mig. Hans Iversen havde vå ret elev den
forega ende vinter, havde en tid opholdt sig p a Bornholm, men var fra K½benhoved i Sdr. Jylland. Men
sa havde vi lå rer Tranberg i Vallekilde, som kom tre timer ugentlig og holdt foredrag, to timer om den
nyere tids historie og en time om naturl å re. Trier holdt to foredrag dagligt, middag og aften; desuden
havde han sk½nskrivning. Iversen havde regning og tegning med landm a ling, og jeg havde Nordens
historie, jordbeskrivelse og Dansk(sprogl å re og retskrivning foruden boglå ring). En t½mrer, Niels P.
Andersen fra Asmindrup ved Kalundborg lå rte jeg lidt bygningstegning og modelering af t ½mmervå rk.
Jeg var den vinter som senere meget sammen med eleverne (s a lå nge jeg boede pa skolen) i min bla stue
i fritiden na r jeg ikke var pa skolestuerne hos dem.
Legems½velser havde vi ikke pa skolen nogen adgang til af mangel pa plads; den gamle
militå rgymnastik var heller ikke så rlig tiltrå kkende, sk½ndt jeg havde lå rt den til fuldkommenhed i
seminarietiden for examens skyld. Derimod drev vi p a skydning med riffel, og pa gevå reksersits. Vi fik
en del eksersergevå rer til la ns, ind½vede gevå reksersits og felttjenste½velser samt skiveskydning. Jeg
k½bte mig en Remmingtonriffel, min nylig vundne skytteforeningsriffel blev udsat som f ½rstepris ved
vor afsluttende skydning. De aller fleste elever deltog i disse ½velser; vi var udrustet den vinter som et
kompagni med 4 delinger, hvor vi havde tidligere soldater som delingsf ½rere. En elev fra Gislinge kunde
blå se horn, og vi fik skaffet os et signalhorn. Kristen Kristensen fra K a strup var fanebå rer. (Se billede
side 28). Sa ledes mindede kapt. forstander J½rgen la Cour fra Lyngby Landboskole i 1893 mig om, at
han i 1869 (9. Marts) ved sit bes½g pa Vallekilde folkeh½jskole mindedes at vi havde modtaget ham som
feltsoldater ved Vejleby (i alt 45 mand st å rk, ogsa pa tur til Eskebjerg lyng). Kapt. la Cour fortalte os
om aftenen trå k fra krigen, et af disse har han beskrevet i en lille bog, som Trier udgav til fordel for en
friskole pa R½snå s.
I skolen sang vi meget, ba de den og f½lgende vintre. B½jesens visebog, og K½sters med Ludvig
Schr½ders tillå g, var vore kilder og det gik af fuldt bryst. Der var sanglyst oppe i de a r mellem
ungdommen. S½ndag aften holdt Trier kirkelig foredrag, mest bibelhistorie. Til at begynde med spiste
jeg morgen og aften pa mit vå relse, men til middag spiste vi alle i få llesskab, ogsa Trier og hans hustru.
Dog varede det ikke lå nge f½r jeg morgen og aften ogsa gik i elevernes spisestue, da jeg f½lte at der
trå ngte til noget opsyn ved de ma ltider, og dette fulgte sa lå nge jeg boede pa skolen.

Fra modtagelse af Jårgen la Cour.
Da skolen sluttede til Pa ske, rejste jeg til Br½ndbyvester, hvor min s½ster Sine endnu holdt skole til 1.
Maj. Jeg traf der gamle pastor Busck pa hans d½dsleje. Han kunde endnu ved min ankomst,
Skå rtorsdag, tale med mig om Vallekilde og skolegerningen der. Dog var han meget medtaget af
sygdommen, der var koldbrand i begge f½dder, og som greb stå rkt om sig. Pa skedags morgen bad han
om at ma tte fa lov at ga bort, ligesom Kingo, na r det ringede til h½jmesse, han d½dede dog f½rst om
aftenen nå vnte dag. I den f½lgende uge blev han jordet under den store birk som st a r tå t sydvest for
kirketa rnet, i 1869. Blandt dem som f½rte ordet ved hans ba re var gamle pastor P.A.Fenger ved Frelsers
kirke pa Kristianshavn og Peter R½rdam i Kongens Lyngby, den sidste tale findes i bogen med
brevskriftet mellem Gunni Busck og gamle Grundtvig.
I April ma ned opholdt N.J.Termandsen sig en lang tid i Br½ndbyvester prå stega rd. Hans datter
Magdalene var der nemlig vinteren f½r for at forberedes til konfirmationen, som holdtes S ½ndag efter
Pa ske af den davå rende kappelan Hans R½rdam fra Ondl½se, som jeg ved den lejlighed lå rte godt at
kende. Han blev senere sogneprå st i OndlÅ se, hvor jeg i 1888 kom til at hjå lpe ham ved prå stega rdens
istandså ttelse. Til 1. Maj br½d min s½ster op for at f½lge med mig til Vallekilde, hvor hun nu i fire
somre var lå rerinde pa pigeskolen, indtil hun i 1872 sidst i Juni holdt bryllup og flyttede til
R½rmosega rd. Det blev en stor behagelighed for mig at have min s ½ster som lå rerinde pa pigeskolen,
hvor jeg nu ogsa skulde vå re lå rer. Jeg var den gang meget livlig, men trods det at jeg i min fritid
få rdedes meget mellem pigerne, var jeg meget forsigtig i min omgang med dem, for ikke at give
anledning til sladder om min få rd og mit forhold til dem. Hvis der havde v å ret noget at beklage sig over
i den anledning, skulde Sine nok fa det opsporet og jeg fa et min overhaling. Men vi holdt ellers troligt
sammen i alle ma der, hvor det gjaldt skolens tarv.
I vinteren f½r havde vi haft en ung livlig mand hos os: Kaspar, en s ½n af pastor Brandt i R½nnebå k(og
senere reservel½jtnant samt stationsforstander i Stor Heddinge). Han var l å rer for Niels Juul Redtz,
Grundtvigs steds½n, foruden Honoratus Bonnevie, s½nnes½n af sogneprå sten, og senere Thorvald

Birkedal fra Ryslinge (Se billede side 29).
Af disse var Kaspar Brandt den livligste af alle os. Jeg skal n å vne hans smukke bassang. Foruden at vi
sang flerstemmigt i prå stega rden, hvor fr½ken Regine Bonnevie sang sopran, fru Betty Hoff sang alt, jeg
tenor og Kaspar Brandt bas, sa sang vi ogsa duetter, f.eks. den prå gtige march af Wennebergs
Gluntarne, hvor han ogsa sang bas. Om Brandt tillige dette: I l½bet af sommeren havde jeg ved Thorvald
Weitemeyrs hjå lp opf½rt tagvå rket til et nyt svinehus, opf½rt af kampesten. Det trå ngte ha rdt, da der
intet svinehus fandtes. Hans Iversen, som om sommeren passede avlsbruget, havde det uheld at et par
r½de grise d½de og blev begravet i m½ddingen, hvor dog fremmede hunde havde gravet den ene op og
slå bt i marken. Madam Skovsen havde ½nsket de var blevet slagtet i rette tid, men nu var de tabte. Da
krasen blev hejst havde Kaspar Brandt skrevet en sang til brug ved rejsegildet, og her havde han taget
grisesp½rgsma let under behandling. Sangen er desvå rre ga et tabt, men mange a r efter fik jeg dog ved
min s½ster Sine, som jo var nå rvå rende ved vort rejsegilde, og hendes fortrinlige hukommelse frisket s a
meget op, at jeg kan gengive f½lgende:

Mel: Nar slyngler höves til örens
top.
...."ja om det gamle svinehus det var
jo
dog sa meget da rligt, der a d de
forheksede
rotter og mus det halve af grissenes
f½de a rligt.
To grisse r½de af sorrig d½de, den ene
af dem
blev hundef½de; sp½rg Iversen, sp½rg
Iversen".
At sangen, som i ½vrigt havde mange
vers, blev modtaget med stor jubel af
ga rdens tilstedevå rende folk, af
hvilke Jens Mortensen og Jens Larsen
var Iversens medhjå lpere i bedriften,
Brandts unge lå rlinge, Weitemeyr og
mig ikke at forglemme, som fik vort
eget vers i sangen, ogsa alle
skolepigerne ikke at forglemme,
fulgte af sig selv. Om de to
husbyggere, Thorvald W. og mig,
husker jeg der stod:
...."han Weitemeyr som mestersvend
lejer
til gavn og glå de for husets ejer, det
få rdigt
blev, det få rdigt blev".

Thorvald Weitemeyer, Jens Larsen, Jens Mortensen,
Andreas Bentsen, Honoratus Bonnevie, Niels Juul Redtz,
Ja sa sluttede vi det gilde. (Sommeren Thorvald Birkedal og Hans Kaspar Brandt.
1869.)

æ 1997, Arne Bentsen. Alle rettigheder forbeholdes.
Opdateret: 25. March 1997

Optegnelser om mit levnet.
Bestemt for mine bÅ rn.
3. hefte: Andet og fÅ lgende ar pa folkehÅ jskolen; trolovelse og giftermal.
Fra tiden 1869 - 1874.

Andreas Bentsen

I sommerferien 1869
fik jeg atter lejlighed til at g½re en for mig betydningsfuld rejse til Fyn, hvor til min s ½ster Sine og jeg
havde fa et en indbydelse af doktor Bo Bojsen, gift med Molly Busck fra Br ½ndbyvester. Han havde som
lå ge bosat sig i Lundeborg ved Langelandsb å ltet, (flyttede sidste sommer til Ovre nord for Vejstrup,
senere til Dorteasminde nord for Askov). Jeg nyttede lejligheden til at bes ½ge Dalum HÅ jskole for at
h½re forstander Kristian Kold, som holdt sommerm½der i August ma ned så rlig for lå rere, men i ½vrigt
for hvem (må nd og kvinder) der havde lejlighed til at komme. Jeg boede under mit ophold der i Dalum
prå stega rd, hvor provst Abel netop kort f½r var d½d, og gik sa to gange dagligt gennem Hunderup skov
over til h½jskolen, men i ½vrigt havde jeg det udmå rket hos den gamle provstinde. Kolds foredrag var
fortrinlige. Ved samme lejlighed bes½gte jeg pa min rejse Vejstrup h½jskole (hvor de to S½nderjyder,
Appel og L.B. Povlsen var pa midlertidigt bes½g), og hvor jeg hilste pa folketingsmand gmd. Kristen
Hansen som jeg kendte fra K½benhavn. Ligeledes bes½gte jeg Ryslinge valgmenighedskirke og pastor
Birkedal, som tog venligt imod mig. Jeg skulde 15 a r senere fa lov til at indrette hans beboelseslejlighed
pa Vå ldega rd ved Gentofte.
Hjemkommen fra Fyn tog jeg fat pa forberedelserne til vor f½rste amtsskyttefest i Holbå k amt i
September 1869 ved Favrbo. I kroen der, holdt vi vore m ½der de f½rste 5-6 a r. I Maj var jeg valgt til
hovedkredsformand for Arts og Skippinge herred. Nu blev hele skydebaneanl å get mig overdraget. Vi
sk½d fra byen mod ½st ind i en stor bakke, og festen holdtes i Favrbo kro, hvor skovridder Lausen og jeg
stillede fyrvå rkeri op nord for landevejen, og afbrå ndte samme om aftenen, medens man holdt
festma ltid imens vi arbejdede. Stormen havde v å ret stå rk under skydningen, men alt lykkedes ellers
godt. Samme dag holdtes den anden landskyttefest i Horsens ved en uds å ttelse. Jeg var indmeldt, men
ma tte udeblive. For mig var det en streng dag, men om aftenen da fyrv å rkeriet var afbrå ndt, blev der
då kket for os to, og formanden kaptajn Dons, Daurup sk å nkede Champagne for os. Nå ste a r 1870
flyttede vi til Bjergsted skov, hvor vi sk ½d ud over Skarrits½. Ved den lejlighed (25. Juli) fik jeg ogsa
lov til at ordne skydebanerne. Det blev en må rkelig skyttefest denne, da den tysk-franske krig udbr ½d i
de samme dage, og efterretningen om den franske fla des tilkomst i vore farvande skete netop p a selve
festdagen. Der var en meget l½ftet stemning den dag; man ha bede jo pa en oprejsning for tabet af
S½nderjylland ved denne krig. Skuffelsen skulle hurtig komme.
I vinteren 1869-70 gik alt pa folkeh½jskolen i Vallekilde sin så dvanlige gang, omtrent som a ret forud.
Blandt de elever jeg lå rte at så tte pris pa nå vnte vinter var farver Lunds s½n Harald fra Tranebjerg,
Sams½. Ved elevernes afrejse fulgte jeg med de fire fra Sams½ derovre. Mit hovedå rinde var at fa
oprettet skyttekredse derovre i tilslutning til Holb å k amtsskytteforening, hvad der ogsa lykkedes. Vi
havde pa rejsen en forn½jelig sejltur, sk½ndt vejret var stille og vi ma tte ro den meste vej til Ballen; men
sa gjorde vi landgang ved Refsnå s fyr, hvor vi fik fyrta rnet og dets lampeindretninger og slebne

glasringe at se. Vi roede nå r nå sset ind i en flok marsvin som tumlede sig rundt om b a den. Pa Sams½
fik jeg en udmå rket modtagelse hos farver Lund og hos gmd. Clemmen Holm i Vadstrup (der havde en
s½n blandt vore elever det a r, som ogsa har Gylling nord for Besser). To skyttekredse blev stiftet p a et
m½de i Onsbjerg, og festma ltidet blev holdt i Brattingsborg skov om eftermiddagen. Det blev for mig
indledningen til mange senere forn½jelige rejser til Sams½ til skyttefester og ved byggearbejder, som jeg
senere kom til at tage op, ogsa pa Sams½.
I sommerferien 1870 gjorde jeg atter en rejse som blev l å rerig og forn½jelig. Der var indbudt til et få lles
nordisk skolem½de, det f½rste der holdtes. M½destedet blev Goteborg. Lå rer Tranbjerg, som jeg allerede
havde set f½rste gang pa et skolem½de 3. Pinsedag i Ringsted, hvor han indledte forhandlinger om et
sa dant skolem½de, vilde nu derop, og jeg bestemte mig til at f ½lge. Vi tog fra K½benhavn med dampskib
til Malm½ og videre med jernvej gennem Ska ne og Sma land til Jonkobing, hvor vi overnattede. Efter at
have set os om i byen og nå rmeste omegn tog vi med tog til Falkobing, hvor vi m½dte et Stokholmstog
(som vi skulde med til Goteborg) og hvor vi spiste til middag. Der fik jeg f ½rste gang lejlighed til at
nyde en middag pa svensk. Et vå ldigt stort bord var då kket i midten, hvor alt blev anrettet. F ½rst skulde
vi dog til smorga sbordet som var så rskilt anrettet i enden af salen med br½d, sm½r og alle slags
pa lå gsmad. Begge steder var der stabler af tallerkener, knive, gafler, skeer o.s.v., og nu havde man hver
for sig og hver iså r at forsyne sig. Langs siderne af salen stod sma dugede borde med stole omkring,
hvor man kunde så tte sig enkelt eller gruppevis, na r man havde forsynet sig med hvad man skulde nyde
og bruge. Jeg na ede ikke at fa siddeplads, men jeg indrettede mig med hatten under armen, at st a midt pa
gulvet og spise, og dette faldt mig sa vel at jeg da og senere de snese af gange ba de ved mine senere
bes½g i Sverige, ligesom ogsa adskillige gange her hjemme i Vallekilde, oftes har st a et op for at hjå lpe
mine betrå ngte medmennesker til en siddeplads for deres mad.
Det blev jo en meget morsom rejse, så rlig for os der ej f½r havde set sa megen klippenatur, f½rst
igennem det klippe- og stenrige Sma land og siden gennem Vestergotland, hvor vi k½rte forbi stationen
Floda, med de smukke skovbrå mmede inds½er (som ogsa i Sma land) men her med store lodrette
klippevå gge imellem. Vi kom henad eftermiddagen til Goteborg, og sa blev vi indkvarterede. Jeg slog
mig sammen med en tidligere kammerat fra rekrutskolen og 18. regiment, l å rer Fog, (da i
Baldersbr½nde, senere i Haslev, og nu klokker ved Roskilde domkirke). Vi fik et v å relse hos en
sigarmager (ingen af os r½g). som boede pa Springkullen. Jeg befandt mig vel, men min kammerat
d½jede i dette trå hus som det var med vå gget½j, der imidlertid ikke fornå rmer mig. Skolem½det
begyndte nå ste dag i latinskolen (elementarlè rovè rket). Forhandlingerne optog mig mer eller mindre,
men vi havde fra dansk side flere udmå rkede talere, som Jens N½rrega rd fra Testrup, professor S.G.
M½ller ved Borgerdydskolen, og Fr. Bajer. Tang havde ogs a ordet, men det faldt svenskerne for brystet.
Enkelte nordmå nd var ogsa der. En ting undrede mig der, nemlig de mange lodh å ngende
gymnastikredskaber der fandtes, dels i gymnastiksalen ved latinskolen, og liges a i skarpskyttekorets
gymnastiksal. Hvad alle de tov, stiger, st å nger og rå kvå rk skulde bruges til, kunde jeg ikke forst a ; og
det skulde vare 12 a r endnu f½r jeg kom til at begribe, hvad svensk gymnastik var for noget. En
forn½jeaften havde vi pa Lorentsborg, et stort foreningslokale med dansesal og teater til foreningsbrug.
Der begyndte vi med at synge få drelandssange, h½re musik og efter en kort få llesspisning sluttede vi af
med at danse.
M½det sluttede med at vi for den sidste dag lejede en damper, fyldt af selskabet og sejlede op af
Gotaelven, forbi det gamle Bohus med få stningsta rnene, "fars hat og mors mosse", og op til
"Troldhè ttefaldene". Sejlturen var morsom; vi gik i gennem tre mindre fald, hvoraf de to havde f å lles
sluse, og endelig na ede vi "Troldhè ttan" med sine fald 110 fod ialt, men fordelt p a en halv snes fald. Vi
fulgte faldene opefter; de virkede rent betagende p a mig; denne uhyre vandmasse, den st½rste elv pa den
Nordiske halv½, fossede og skummede langs den h½je, stejle bjergvå g pa nordvestre side, men må gtigst
dog ved de to ½verste fald: Gulofaldet og Topofaldet, begge delte af ½er. Der sa jeg f½rste gang en
jå ttegryde (i Norge har jeg senere set mange af disse). Det er en klippe, hvor et vandfald i a rhundreder
har styrtet ned, rivende mindre stene med sig, som s a i faldet k½res rundt og derved slider sig ned, og det
afslidte skylles da bort. Hullet bliver dybere og dybere af sliddet, fuldst å ndig som en gryde. Denne fa r
man dog ej at se f½r klippestykket revner og et stykke af siden spr å nges ud mod en lavere liggende del

af fossen, hvorved gryden bliver synlig. J å ttegryden ved Troldhè ttefaldet har vel vå ret omtr. tre alen i
två rma l. Pa den tilbagevå rende del af gryden har det svenske kongehus ladet sine enkelte medlemmers
kronede navne indhugge for omtr. det sidste hundrede a r.
Pa et gå stgiveri ½verst forbi faldene spiste vi til middag, drak kaffe, og sluttede med en times dans,
hvortil vi f½rte vor egen musik med, der jå vnlig spillede for os ombord under sejladsen til og fra
Goteborg. Pa tilbagevejen ned til skibet tog vi slusev å rkerne i ½jesyn. De er anlagte i to rå kker, en for
opga ende skibe og en for nedga ende. Der er 10-11 sluser i hver rå kke ud for faldene.
Hjemvejen gik samme vej tilbage over Jonkobing, men helt igennem i een rejse og delvis med nattog.
Det var en herlig tur. Ved skolem½det gjorde jeg bekendtskab med en lå rerinde, fr½ken Anderson fra
Klaraskole i Stokholm. Hun havde opholdt sig en tid hos Kold og var meget videlysten for at l å re
danske forhold at kende; det var så rlig pa sejlturen vi talte sammen. 12 a r senere traf jeg hende i
Stokholm, gift med en skoleforstander for Nikolaj skole, en dr. filos. Svenn Nilsson, en sk a ning.
Nu voksede elevtallet stå rkere her. 1870-71 over 60 og vinteren 1871-72 henved 80. Sommeren 871
var over 60 pigeelever. Nu tog skolen meget st å rkere til. Den f½rste vinter, en t½mrer, anden var der to,
senere flere i voksende tal. Det morede mig i min fritid at hj å lpe dem med lidt tegning for deres
ha ndvå rk, hvad de var meget taknemmelige for og opmuntrede andre h a ndvå rkere at tage hertil for den
sags skyld. Selv syslede jeg om sommeren noget i h a ndvå rket, da sommerskolen ikke optog mig sa
stå rkt. Som nå vnt s.183 har jeg bygget Trier et nyt svinehus i 1869. S a opf½rte jeg i April 1871 det
½stre udhus og forsommeren 1872 forbindelsen med svinehuset ved en port- og hj ½rnebygning. Men pa
eftersommeren fik jeg dog mit f½rste betydelige byggearbejde ved opf½relsen af valgmenighedskirken i
Ubberup. F½r jeg omtaler dette, ma jeg f½rst fortå lle om en Bornholmsrejse jeg gjorde i 1871, inden jeg
tog statens kursus i kemi pa landboh½jskolen.
Bornholmsrejsen blev atter en af mine forn½jelige udflugter. Jeg tog fra K½benhavn med dampba d til
R½nne; men da jeg ingen kendte der, tog jeg straks med dagvogn til Akirkeby, hvorfra jeg gik til Siga rd
i Aker til Kristian Kofods (41) hjem, hvor jeg havde mit tilholdssted. Herfra bes ½gte jeg en del af vore
elever fra de forega ende skolehold. Jeg forn½jede mig med at se de sidste rester af Bornholms Vå bning
fra Frederik 3.'s dage. De gamle bavner stod endnu med ga rdenes pligt til vedligeholdelse og ant å nding
under krigsfare. Pa b½nderga rdene, der alle var selvejerga rde, sk½ndt en del af dem havde gammelt navn
af "vornedga rd", boede vå bningens l½jtnanter, kaptajner og ritmestre: b½nder med forn½den
forberedende uddannelse for deres senere stillinger og udn å vnelse til disse poster. En anden ting som
vakte min opmå rksomhed var, at k½bstå derne pa Bornholm ingen så rskilte rettigheder havde frem for
landboerne, hvorfor der ikke var den forskel mellem by og land som i det ½vrige rige. Officererne
(b½nder) omgikkes k½bmå nd, herreds- og byfogeder i k½bstå derne som ligemå nd, og der var ingen
bestemte grå nser at må rke. Alle talte Bornholmsk, men forfinelsen var fra byerne tr å ngt stå rkt ud i
b½nderga rdene, hvor s½nnerne tog del i k½bstadsballerne og m½dte ofte der i sort spidkjole, mens d ½trene
ikke stod tilbage for byens damer pa deres vis. Tjensteforholdene var ikke gode; som i Sk a ne kaldes
tjenstekarlen for "dreng". Ungdommen blandt de indf ½dte sk½ttede ej om det navn, blev ha ndvå rkere
eller s½må nd, medens man s½gte sine "drenge" mellem indvandrede svenske tjenstekarle, der
selvf½lgelig overalt var henviste til "borgerstuen " sammen med tjenstepigerne. Husets egne b ½rn, som
de kaldte "vore bella" levede sa ledes så rskilt i familien. S½nnerne kaldte de "vore hurra" og d½trene
"vore pibla". Om S½ndagen var der folkem½de i statsskoven Almindingen, hvor der blev holdt foredrag.
Her traf jeg de fleste af de mange Bornholmske unge, som allerede da havde v å ret elever i Vallekilde. I
Almindingen sa vi os godt om, var pa kongemindet, et kampestensta rn med indvendig trappe, bygget til
å re for Frederik 7. pa ½ens h½jste punkt og med udsigt over hele ½en. Sa sa vi Lilleborg, en gammel
borg, som har vå ret afbrå ndt (der kan endnu findes forkullet korn deri); Gammelborg en st ½rre lejrplads
med levning af en ringmur; endelig en af ½ens ber½mte "rokkesten", en uhyre kampesten, hvis leje over
en underliggende sten er sa ledes, at man kan rokke den; lejepunket er alts a lodret under stenens
tyngdepunkt (42).
Slutningen af mit ophold blev en s a kaldt "landtur" en rejse rundt om det meste af ½en. Kristian Kofod

spå ndte for en ´nspå ndervogn sin "Grap" en dejlig hvidskimlet hingst, med hvilken han k ½rte for mig i
tre samfulde dage for at se alle ½ens sk½nneste og må rkvå rdigste steder. Vi k½rte f½rst ½ster ud gennem
Bodilsker til Neks½, hvor vi sa havnen, tildels udsprå ngt gennem sandstensklipper og granitsten. Fra
Neks½ k½rte vi forbi Hellesga rden, hvor jeg bes½gte to Vallekildeelever, og hvor jeg fik lejlighed til at se
et stort stenbrud i den faste klippe eller stenbjerg. Der s a jeg hvordan man språ ngte hele store
sammenhå ngende stenvå gge ud 16-20 alen og mere i lå ngden, 6-8 alen i h½jden og 1Ø -2 alen i
tykkelsen. Hullerne udbores med sta lstå nger og språ nges derefter med elektricitet. Senere deles vå ggen
i mindre og mindre stykker ved kilesprå ngninger for derefter at tildannes pa flader og kanter ved
hammeren.
Ad Svaneke k½rte vi forbi (43) Ibs kirke, (Ibsker sogn). Rejsens ma l var den dag Kofodega rd i Åster
Marie sogn hos en slå gtning af Kristian Kofod og en å tling af den gamle Kofod, som var med til at
tilbagevinde ½en fra Svenskerne, var en af de tre, som overgav ½en til Frederik 3. og som hver fik et stort
s½lvbå ger af kongen. Her sa vi det ene af disse bå gre; et andet findes hos en anden å tling af disse tre
må nd pa Hammersholm; det tredje har jeg set pa nationalmuseet.
Fra Kofodega rd bes½gte vi klippepartiet med Randkl½veska ret, og nå ste morgen k½rte vi til ü ster Lars
kirke. Denne må rkelige rundkirke har ligesom flere andre Bornholmske rundkirker hv å lvinger i to
h½jder, og ½verst har den et galleri rundt af dobbelte mure, hvoraf der er skydehuller ud; kirken er alts a
et fort tillige. Kirker herovre med firkantede t a rne som R½ og Akirke har ligeledes forsvarskamre i disse.
Man ser sa ledes de fleste Bornholmske kirker indrettede til forsvar.

Bornholm. Gydedalen og Helvedsbakkerne.
Af fuglesangsstien i Ekkodalen, som ligger mod syd i Almindingen hens å ttes her i et billede; sa vel som
et fra Helvedsbakkerne, der h½rer til Bodilsker sogns nordligste del op imod Ibsker.
Fra hovedvejen nord½st pa drejede vi ned til Gudhjems fiskerleje; en ejendommelig by, str½et ned over
en vå ldig bakkeskra ning, hvor foden af det ene hus ligger i h ½jde med nabohusets rygning. Midt pa
skra ningen la den gamle kirke, som i senere a r er fornyet smukt af arkitekt Bidstrup. Fra Gudhjem k ½rte
vi forbi Sehus klint til R½ med de sa kaldte Helligdomsklipper ud i Åsters½en (Lyseklippen) og med sine
ejendommelige "ovne" (st½rre eller mindre huler).
Fra Helligdomsga rden gik vi over pa den anden side af Dynddalen, hvor ud over der er en herlig udsigt
fra den sa kaldte "Amtsmandens sten", nogle vå ldige klippestykker ½verst i bakken nord½st for, og hvor
man så rlig bliver henrevet af at se ud over de herlige skovtoppe, s å rlig de fine birketoppe. Dagen endte
vi pa en gå stgiverga rd i Allinge, og nå ste morgen vandrede vi ud pa Hammeren (forbi Sandvig) og sa

fyrta rnet, var pa Hammershus' ruiner med sine må gtige murhvå lvinger Ulfeldtta rnet, fra hvilket Korfits
Ulfeldt og Eleonore Kirstine flygtede fra få ngslet, men blev f½rt tilbage efter at vå re blevet grebet i
Sandvig.
Fra Hammershus k½rte vi s½nderud efter den h½jtliggende Ruts kirke og derfra mod ½st (!! red.) til Jons
kapel, en ejendommelig stejl klippeskr å nt mod vest som formur mod havet udenfor et stort bakkeparti.
Den eneste nedgang til havklipperne er en klippekl ½ft, hvori er indsat lange ned- og opgangsstiger. N a r
vestenstormen vå lter ind, er der ej til at opholde sig i klippekl ½fterne. Herfra k½rte vi sydover forbi
Hasle og tå t forbi de tidligere gruber for brydning af sten og brunkul, samt videre forbi Nykirke til
Siga rd.
Pa denne landtur indb½d Kristian Kofod mig til at komme igen til en lignende tur, n a r vi engang blev
forlovede og gift, hvad vi ej var. Det skete, om end sent 24 a r derefter, men sa var vi begge anden gang
gifte; men rejsen blev smuk. Ved mit f½rste bes½g pa Bornholm kom jeg ej i anden forbindelse med
R½nne end gennemrejsen.
Nu gik min vej lige ind i K½benhavn, hvor der var mig bevilget et ti ugers ophold og fri undervisning p a
landboh½jskolen i kemi. Det blev i ½vrigt en strengt optaget tid, 8 ` 10 timers daglig undervisning og
fors½g. Kemien fik jeg dog efter Iversens bortrejse 1874 fra h ½jskolen aldrig så rlig brug for, men nu
skulde bygningsvå senet i den kommende tid så rlig optage mig.
Forinden var jeg lige ved at na mine tidligere ½nskers ma l: At g½re en rejse til Island. I a ret 1860
tegnede jeg hos, og fra April arbejdede jeg for t½mrermester Klentz i K½benhavn. Han havde i sine unge
a r arbejdet et a r pa Island, hvor han havde fa et sin hustru da. Senere havde han haft flere arbejder ved
hus- og brobygninger deroppe, og han tilb ½d mig, at hvis han igen skulde fa et sa dant arbejde, da skulde
han, na r alt var tillavet til rejsning fra K½benhavn af, sende mig op med sagerne og fa det rejst og gjort
få rdig deroppe ved hjå lp af islå ndere. Jeg skulde sa have fri op- og hjemrejse, samt en ordentlig l ½n og
sa megen tid deroppe, at jeg kunde se de gamle ber½mte steder og må rkeligste narturfremtoninger:
Almannagjau med lovbjerget for det gamle Alting, de varme kilder med springkilden Geyser, o.s.v. Nu
kom anmodningen om at tage op til Island og oprette en stor tr å bro over en af elvene (a erne). Det havde
jo vå ret noget for mig, men da havde jeg netop pa taget mig at tegne og lede opf½relsen af en ny
valgmenighedskirke i Ubberup, sa den Islandsfå rd i 1872, ma tte jeg opgive.
I sommeren, nå vnte a r vedtog man i Ubberupkredsen at danne en valgmenighed der med pastor W.J.
Hoff som prå st. Den tidligere "indre mission" med gamle pastor R ½nne som formand og en
lå gprå dikant som gamle Jens Dyrholm havde hidtil st a et de Grundtvigste folk nå r; men nu kom den
unge kapellan i Ubby, Vilhelm Bech, og sluttede sig til, ja blev snart hovedmand for det hele. Da Trier
begyndte sin skole, fik han stor st ½tte af Vilhelm Bech, som anbefalede alle sine tilh å ngere blandt de
unge karle at tage derind. Men allerede den f½rste vinter blev Bech flyttet til Jylland, og dels ved en
vakance i Vå rslev og dels efter indbydelse til Ubberupga rd, samledes der snart en meget stor kreds ogs a
af Bechs tilh½rer omkring Hoffs forkyndelse, og af disse så rlig de mange af disse, som alt havde vå ret
elever pa Vallekilde h½jskole. Herude blev snart trangen til en pr å st, at samle sig om, meget stor, og i
forsommeren 1872 dannedes valgmenigheden. Allerede p a det andet m½de blev jeg indvalgt i
byggeudvalget; det blev overdraget mig forel½big at fremlå gge et tegneudkast, og efter at jeg havde f½rt
en kort forhandling med arkitekt Fenger i K½benhavn, bad man mig at tegne bygningen og lede arbejdet
ved opf½relsen, hvad jeg nu pa tog mig. Ga rdejer William Holm, Ubberupga rden, skå nkede 1 tnd. land
jord dertil; grunden blev afsat midt i hans hvedemark; kampesten blev tilk ½rt og d.25. Juli tog jeg til
Ubberupga rden for at tage fat. Her skulde jeg have mit fri standkvarter, og fire h a ndvå rkere fik
ligeledes fri bolig og ophold der, sa lå nge arbejdet varede.

F½r jeg ga r over til at
omtale dette
bygningsarbejde er der to
ting jeg f½rst ma nå vne.
Min s½ster Sine var et a rs
tid forinden blevet trolovet
med Jens Larsen. Han
havde i tre a r vå ret hos
Trier ved avlsbruget;
derefter Ø a r
mejeribestyrer hos godsejer
Holm, Lerkenfeldt, hvorfra
han k½bte R½rmosega rd i
Vinde Helsinge og overtog
den i April 1872. I April
ma ned havde jeg opholdt
mig der for at bringe
stuehuset pa denne, nå sten
en ½dega rd, sa vidt i stand,
at den kunde afgive en
ordentlig beboelse for min
s½ster og svoger. Sidst i
Juni 1872 holdt min
svoger Jens Larsen og
min s½ster Jensine bryllup
pa Vallekilde h½jskole
(44). Jens Larsen kom med
sine to bedste heste, og
venner havde skudt
sammen til en vogn,
tostolet med forlå der.
Vognen havde vå ret min
faders, var i sin tid k½bt af
min morbroder Kristen
Jensen i Lille Knapstrup.
Nu var den gjort smukt i
stand; var nymalet og
lakeret. Som afl½ser i
lå rerindegerningen i '72
ved pigeskolen kom
Frederikke Lavigne. Hun
havde det forega ende a r
vå ret lå rerinde hos
mejeriforpagter Burchardis
pa Birkendega rd, hvor hun
havde afl½st Kirstine Friis
fra Kirkeby i
S½nderjylland, der de tre
forega ende a r havde denne
plads. Sommeren 1871
havde Frederikke Lavigne
vå ret elev pa Vallekilde
h½jskole og tog derefter
straks til Burchardis; hun

var sa ledes kendt med
forholdene pa h½jskolen.
Hun havde i et par a r
forinden vå ret lå rerinde
hos godsinspekt½r Cramer
i Vindekilde. Efter dette
kortere ophold i en uge af
Juni og i Juli ma ned tog
Frederikke hjem til
forå ldrene i Slagelse for
Jens Larsen og såster Jensine.
pa ny at optage sin
lå rergerning pa
Birkendega rd.
Jeg havde arbejdet i fuld gang ved kirken; grunden var lagt og vi havde f a et et hus rejst ved vejen
nord½st for kirketomten. I dette hus, som var bestemt til ventestue og rejsestald, skulde vi forel ½big have
vå rkstedsplads for alt det indvendige arbejde i tagv å rket, som skulde vå re a bent og derfor h½vles til
oliemaling. Murerarbejdet var netop begyndt, og rejsetalden havde vi f a et rejst samt begyndt at lå gge
spa ntag pa samme. Jeg var i fuldt arbejde hermed, da jeg h½rer en r½st under mig som ikke var mig
ubekendt mere: Goddag! Bentsen. Det var Frederikke Lagvigne, som sammen med Emma Burchardi
var pa vej til Ubberupga rden i et å rinde til fr½ken Buckholtz, Holms tante, som styrede huset for ham.
Jeg var nede i en fart, for at vå re vejviser pa pladsen. Om S½ndagen havde vi bes½g pa Ubberupga rd af
Burchardi, hans kone og deres lå rerinde. Jeg sagde til Burchardi, da de k½rte hjem, at jeg kom snart til
Birkendega rd. Nå ste dag fik jeg et brev fra ham som gjorde, at jeg pa vejen derover fik sa megen
betå nkelighed ved at ga den aften, at jeg blev pa toppen af B½gebjerg til det var for sent at ga den aften.
Nå ste morgen tidlig kom der bud at der Mandag aften var indkommet skib til Kalundborg fuldtlastet
med t½mmer, spa n og brå dder til kirken i Ubberup. Det skulde losses straks; men sk ½ndt det var midt i
h½sten, spå ndte alle, som var venlig stemt for kirkebyggeriet, for h ½stvognene og k½rte til Kalundborg
efter trå varene. Jeg tog mig pa at fa alle fra Refsnå s, som vilde k½re, afsted, og i l½bet af Onsdag og
Torsdag var hele ladningen hjemme pa kirkepladsen og delvis i hus. Folk rystede p a hovedet af den
h½stk½rsel, men alle deltagere i denne hjå lptes indbyrdes ad bagefter og var få rdige dermed f½r andre.
F½rst Fredag aften fik jeg tid til at komme til Birkendeg a rd, og da blev det besluttet at Burchardis vilde
k½re til Vallekilde og at jeg kunde fa lejlighed til at k½re med dem, S½ndag.
Jeg gik derover LÅ rdag aften d. 24 August 1872, og f½r vi gik til ro få stede jeg mig brud. S½ndag
morgen k½rte vi to lykkelige par til Vallekilde til kirke; Frederikke og jeg sad bagi. Det blev en dejlig
tur for os. Vi fortalte det forel½big til pastor Hoffs og til fru Marie Trier, at vi var blevet trolovede.
-F½rst vilde jeg henvende mig til Frederikkes for å ldre; fra gamle Lavigne kom der brev. Onsdag
morgen, og af Burchardi fik vi k½ret½j for straks at k½re til de gamle i Slagelse. Vi fik en udmå rket
modtagelse: Gamle Lavigne ½nskede os det bedste han vidste og udbr ½d sa : "Er der Filips s½n"!
Hjemvejen lagde vi over Vinde Helsinge for at hilse p a min s½ster og svoger.
Her vil det vå re passende, at fortå lle om Frederikkes slå gt. F½rst ma jeg sige at min fader havde
sammen med Lavigne vå ret tre a r pa Jonstrup seminarium og var samtidig udga et derfra. Min få stem½s
fulde navn var Emilie Sofie Frederikke f½dt i Ljunge skole Ø mil syd for Sor½. Hendes fader Otto
Christian Lavigne stammede pa få drene side fra Frankrig, og hvis forfå dre som Houginotter (kristne
reformerte) under frygtelige forf½lgelser, blev uddrevne af landet og h½rte til flygtninge som fik fristed i
Brandenborg. Modsta ende afskrift viser at de er ga et over Berlin hertil. Nå vnt er f½lgende: 1. Adam
Lavigne f½dt i Korten i Brandenborg. 2. Handskemager Jean Francois Lavigne f½dt (omtr. 1728) i
Berlin, blev i K½benhavn å ldste i kirken i Maj 1786, d½d 1794 i en alder af 66 a r, gift med Marie
Steinmann (af dansk general Steinmanns slå gt fra Tybjergga rd), f½dt i Manheim 29. Juli 1732, d½d i
K½benhavn 24. Marts 1788. 3. Jean Pierre Lavigne f½dt i Juli 1762, handskemager, fik plads som
kantor ved Fransk reformerte kirke 3. December 1800, afga et i Febr. 1807, d½d 12 Marts 1812; gift
med Sofie Hedvig Wurfel, f½dt i Frederiksborg 1772, d½d 5. September 1804. 4. Otto Christian

Lavigne (eller la Vigne)., f½dt 27. Juli 1804, d½bt 9. September s.a ., gift med Johanne Caroline
Louise Grubb, f½dt i Helsingborg 16. September 1809. De blev viet i St. Olav kirke i Helsing ½r d. 16.
Februar 1833. Min svigerfader Otto Christian Lavigne var f½dt den 24. Juli 1804, men mistede sin
moder allerede d. 5 September altsa godt 7 uger derefter. Den 8. September blev hen d½bt i reformert
kirke, og allerede 7Ø a r gammel mistede han ogsa sin fader. Da han en tid er blevet opdraget pa
Tybjergga rd, hos dalevende general Steinmann, hvem han kaldte grandonkel, og af dennes datter Hanne
Steinmann, s½ster til general Peter Chr. Steinmann (f½dt 1812 og krigsminister 1871-75) altid blev
behandlet med s½sterlig venlighed, ma dette ophold vistnok falde i tiden mellem hans 8. og 14. a r, da
han nemlig blev konfirmeret Palmes½ndag 1819 (45). Senere er han blevet oplå rt og uddannet som
bogtrykker og har i hvert fald arbejdet som s a dan hos bogtrykker Grubb i Helsing½r, hvor han blev
trolovet med Johanne Caroline Louise Grubb, formentlig ved a r 1824. I 1826 blev han optaget pa
Jonstrup kgl. skolelå rerseminarium (samtidig med min fader Philip Bentsen, hvor de var i tre a r) og
blev dimitteret derfra i 1829.
Af kancelliskrivelse ses det, at en slå gtning af svigerfader f½r optagelsen pa seminariet har ans½gt for
ham om at fa ordnet sin overgang fra reformert kirke til evangelist-luthersk kirke, og at dette er sket ved
at svigerfader har s½gt altergang i den sidste f½rend han blev optaget; og at dette er godtgjort for
seminarieforstander pastor Wegner, ses af dennes erkl å ring pa kancelli-skrivelsen. Blandt dem der var
samtidige med min fader og svigerfader kendes lå rer Leth i Så rslev (her ved Vallekilde), lå rer H½jer i
Slaglille og lå rer Mandrup Povlsen i Pedersborg, begge ved Sor½. Med de to sidste blev de begge ved at
vå re venner for hver enkelts levetid.
Det vides dernå st om deres omgangsliv pa seminariet at min fader gik under navn af "komerceraden"
for sin munterheds skyld, medens svigerfader Lavigne bar navnet "j å germesteren" pa grund af sin
stilfå rdige h½viske fremtrå den. Om hans virksomhed i tiden fra 1. Juli 1829, da han forlod Jonstrup,
vides intet f½r 1832. I a ret 1832 udnå vntes svigerfader Lavigne til andenlå rer ved Helsing½r
skolevå sens 3. afdeling med kaldsbrev fra Ljun-Kronborg herred og kollats fra Sj å llands biskop.
Ar 1833 d. 16. Februar blev de efter mange a rs ventetid å gteviede i St. Olavs kirke i Helsing½r. 1) 25/4
1834 f½dtes deres f½rste s½n i Helsing½r, men som d½de s. st. 6. Aug. s.a . Lavigne har f½rt et virksomt
liv i Helsing½r, da foruden sin skolevirksomhed af private anbefalinger ses, at have undervist udenfor sin
skoletid og deriblandt i religion og regning i institutbestyrerinde Hanne Thomsens private pigeskole, alt
med fortrindelig vidnesbyrd. Hans helbred var dog ikke godt, og det anstrengende skoleliv i k ½bstad
med de mange privattimer uden for den planmå ssige skoletid i borgerskolen, forringede naturligvis hans
evne til at modsta en frembrydende brystsvaghed.
Efter samra d med lå ger, og efter deres tilskyndelse bestemte han sig endelig til at s ½ge embede pa landet
i en skovrig egn, og det lykkedes at fa anså ttelse i SÅ rbymagle skole, en mil ½sterud for Slagelse. Her
boede å gteparret i 4Ø a r og efter de havde jordet deres f½rste barn i Helsing½r d. 6. Aug. 1834, lige f½r
afrejsen derfra, fik de en datter, 5. Maj 1835 i S ½rbymagle skole, som fik navnet 2) Emilie Sofie
Frederikke, men som d½de henved 16 a r gammel d. 3. Jan. 1851. Foruden en s½n, opkaldt efter den
f½rste ved navnet 3) Peter Frederik Gise L. (f. 6. Aug. 1836), f½dtes her i S½rbymagle datteren 4)
Hedvig Jeanette Louise L. (f. 10. Novb. 1837). Den f½rste blev k½bmand i Sor½ og gift med sit
s½skendebarn pa m½drende side, Caroline f½dt Ziegler; de havde to s½nner: Johannes og Emil, som
endnu i 1910 lever sammen med deres moder i K½benhavn, idet deres fader d½de i Sor½ d. 4. April
1870.
Hedvig blev ogsa gift i Sor½ med snedker Carl Mandrup Povlsen (s½n af lå rer M.P. i Pedersborg) f.
22. Oktober 1834, og som havde otte b ½rn: Johanne, Otto, Christian, Christine, Anna, Mandrup, Emilie
og Andreas. I a ret 1839 blev svigerfader Lavigne kaldet til et nyt embede, nemlig Ljunge ved Sor ½, Ø
mil syd for denne by, og syd for s½en (se hossta ende kollats). Her blev alle deres f½lgende b½rn f½dte,
nemlig. 5) Carl Henrik L. f. 13. April 1839 (blev k½bmand i Slagelse), gift med Emanuelle, f.
Kikebuch og havde en s½n Holger, (urmager, nu i Amerika), Carl d½de tidlig, 3. September 1870, og
k½bmandsforretningen overgik til to yngre br ½dre. 6) En datter: Vilhelmine Regine L., f. 28. Juli 1840

og d½d 19. Marts 1842 kort efter f½dslen af en ny datter. 7) Marie Magdalene L., f. 24. Februar 1842.
Hun var i flere a r bestyrerinde for en gammel fr½ken Selbo, som boede i Slagelse, og hvem hun ma tte
pleje. Derefter kom tre s½nner (hvor af den ene d½de tidligt) nemlig: 8) Johan Ferdinand L., f½dt 22.
August 1843, blev snedker, fik senere arbejde i K ½benhavn hvor han giftede sig med en norsk f½dt pige,
Josefine Isaksen. De havde en datter Agnes, f. 14. August 1874. Ferdinand havde så rlige evner til
tegning og hans lå rer, professor Dalsga rd i Sor½, ville have ham til at blive maler, men svigerfader turde
ej af hensyn til bekostningen derved. Ferdinand d ½de i Maj 1876 og kort efter kom Agnes ud til os i
Vallekilde forel½bigt et par a r, men kom sa senere til min svoger og s½ster pa R½rmosega rd.
9) Otto Ludvig L., f½dt 5. Januar 1845, blev k½bmand og overtog da, sammen med sin yngre broder
Frederik, handlen efter sin broder Carls d½d; men ved Frederiks afrejse beholdt Otto forretningen, og
giftede sig med Marie Rasmussen. En datter, Ingeborg overlevede dem begge. De d½de i slutningen af
70'erne (Marie i 78 og Otto i 79). Datteren fulgte dem i 1882. De d ½de alle af brystsyge. 10) Louis
Vilhelm, f½dt 26. November 1845, d½d 20. Juli 1847. 11) En datter, Susanne Caroline Louise L. var
f½dt d. 21. November 1846 og d½de d. 12 Juli 1847. 12) Carl Frederik Vilhelm L., f½dt 7. Juni 1848
kom i handelslå re i Slagelse hos sin broder Carl L., men efter dennes d ½d overtog han handlen sammen
med sin broder Otto, men i 1873 lejede han en butik i Birker ½d i Nordsjå lland. Han var gift med enken
Ane Marie, f. Hansen af Bjerup mark, Gimlinge sogn, de havde tre d ½tre: Elise Frederikke Lavigne, f.
18. Marts 1872. Christine L., f. 31/1 1877 og afg a et ved d½den i Vallekilde d. (????), samt Sofie L.,
f½dt 6/1 1880. Forå ldrene d½de begge i Birker½d, moderen f½rst, og derefter faderen, som i sin
enkemands tid havde sin svigerinde Caroline, Peter Lavignes enke fra Sor ½ til at bestyrer sit hus og
opdrage pigeb½rnene. 13) Den sidste af s½nnerne i hele rå kken blev f½dt 27. Juli 1849 og fik navnet
Carl Johannes, men d½de 4/2 1850. 14) Emilie Sofie Frederikke Lavigne (min f½rste hustru) var
f½dt den 1. Maj 1851 og: 15) Hanne Lavigne, f½dt d. 23. Oktober 1852, som blev min anden hustru
(men herom senere).
F½rend jeg ga r over til at fortå lle videre om min få stem½ Frederikke L., ma jeg henvise til side 8 dette
hefte, hjemrejsen: Min s½ster Sine fortalte os da i Vindehelsinge at f½rst i 50'erne (1851) kom lå rer
Mandrup Povlsen, Pedersborg k½rende til Kvanl½se og fortalte da en nyhed om deres få lles venner i
Ljunge, og siger anga ende deres familieforhold: "Ja, Bentsen, nu har Lavignes f a et det 14. barn ".
"Herregud, ja sa ", siger min fader beklagende. Da Sine fortå ller dette, brast Frederikke og jeg i latter.
Min s½ster h½rer os nu med forundring sige at netop Frederikke er nr.14. Min fader anede jo ikke at
nr.14 skulde blive hans svigerdatter (og meget mindre nr.15 ogs a , omend 40 a r senere).

Hanne L., fådt 24. Okt. 1852;
billedet er taget da hun var 12 ar.

Frederikke L., fådt 1. Maj 1851;
billedet er optaget da hun var 13Ø ar

Jeg havde i mine unge a r haft lyst til at f½lge med fader til Sor½ og Ljunge, men han mente jeg skulde
blive i Pedersborg. Havde det sket, havde jeg truffet Frederikke i vuggen.
Frederikke og min f½rste udflugt sammen blev til K½benhavn i anledning af biskop N.F.S. Grundtvigs
d½dsfald f½rst i September, og det så rlige med hans jordefå rd forenede venne m½de, som vi bestemte os
til at deltage i. Jordefå rden fandt sted fra Frelsers kirke pa Kristjanshavn. Kisten blev, med let adgang til
at bå re samme, f½rt herfra til K½benhavns banega rd men standsede lidt ud for hans gamle kirke i
Vartov, hvorfra der h½rtes et afskedskor af menigheden. Kisten f½rtes nu med så rtog til K½ge station,
hvorfra den atter bares ud til den vesten for Gl. K ½gega rd liggende lille skov, kaldet "A sen", hvor
familien Carlsen havde indrettet sig gravhv å lvingen i bakken, og hvor nu kisten blev indsat ved siden af
kisten med Grundtvigs anden hustru, fru Marie, f. Carlsen. Da der var st å rk trå ngsel pa K½benhavns
banega rd for at komme i så rtog, opgav vi, Frederikke og jeg at komme med til K ½ge, men indrettede os
pa at tage del i Kasino-vennem½det den f½lgende dag.
Billede nå ste side af min få stem½ Frederikke Lavigne skriver sig netop fra den tid. Vi f ½rte i det
f½lgende a rs tid mange forn½jelige samvå r, dels pa Ubberupga rd, hvor jeg under kirkebyggeriet boede
til 1. November, dels f½lgende vinter under ledelsen af dette arbejde, som da fuldf ½rtes, og i hvilken tid
jeg hver anden L½rdag aften og S½ndag havde Hoffs k½ret½j til dette brug, og hvor jeg da altid boede hos
Burchardis om natten.

Med kirkebygningen gik det udmå rket; jeg havde for
at overtage ledelsen af arbejdet herved, stillet det krav
at jeg f½rst vilde sikre mig arbejdere som enten h½rte
Ubberupkredsen til, eller som havde vå ret elever hos
os pa h½jskolen; dette lykkedes os pa fa undtagelsen
nå r, og disse blev alle af en nå rmere
bekendtskabskreds, i al fald pa anden ha nd. F½rst i
Oktober 1872 havde vi tagvå rk kirkespir rejst og da
kransen blev hejst pa kirketaget, blev der holdt
rejsegilde, der blev som et helt vennem½de. F½rst blev
der talt og sunget i selve kirkebygningen. Jeg fik da
lejlighed til at takke menighedskredsen for den tillid
de viste mig ved at overdrage mig ledelsen af dette
arbejde, men så rlig ma tte jeg takke Gud, der havde
opfyldt mine ungdoms½nsker at fa lov til at vå re med
til at bygge kirker og slotte. Hoff havde holdt
indvielsestalen i kirkebygningen, og efter min lille
tilf½jelse flyttede vi over i den store tomme rejsestald,
hvor der var då kket op af kå rlige kvindehå nder, og
nu blev der holdt et helt festma ltid. Mange alvorlige
ord blev her talt, og man må rkede den alvorlige
stemning nu lige efter hvad der var talt ved Grundtvigs
jordefå rd og det i Kasino afholdte vennem½de, hvor
fremtiden for folk og menighed så rlig var dr½ftet.
Blandt talerne var ogsa provst Jensen fra Ubby, som
udtalte som sit ha b, at valgmenigheden ma tte blive en
st½tte for kirkelivet i det hele.
Frederikke Lavigne.

Inden 1. November havde vi kirkebygningen under tag, hvis h ½vlede tagvå rkst½mmer samtidig
paneledes. Pudsearbejdet sattes i gang, hvorefter gulvet lagdes. I vinterens l ½b var stoleså der, alter og
prå dikestol opsat og Palmes½ndag 1873 var alting i orden, og kirkeindvielsen fandt sted p a denne dag
under stor h½jtidelighed. Det blev den f½rste valgmenighed pa Sjå lland. Ved den lejlighed ma tte jeg
savne min få stem½, som havde fa et ansigtsrosen og endnu ikke ma tte komme ud i luften. Herefter tog vi
fat pa opf½relsen af prå steboligen, som var omtrent få rdig til August; den kom til at ligge smukt p a en
lod af bakken B½gebjerg. I September var alt få rdig til indflytning og d. 29. September rejste et helt
vogntog fra Vallekilde med hele familien Hoff, alt deres bohave og sager, tidlig p a formiddagen til
Ubberup, og hen pa eftermiddagen var alt sat pa plads forel½big, middagsma ltidet holdt for alle de
hjå lpende hå nder, sa agevå rterne endda i god tid kunde k½re hjem igen til Vallekilde. I sommeren
1873 d½de fru Marie Trier, d. 24. Juni.

Ubberup valgmenighedskirke.

Norgesrejsen.
Prå steboligen var fuldf½rt; nu bestemte jeg mig til at foretage en rejse til Norge. Hertil modtog jeg en
pengesum af menighedskredsen, 75 Rbd. eller 150 kr.; det var rigeligt, hvad jeg beh ½vede; jeg kunde
yde lidt af summen til min rejsefå lle, friskolelå rer da i Vejleby, Anders J½rgen Petersen. Det var jo en
pa sk½nnelse, da jeg altid havde tå nkt at vilde ofre det ene a rs arbejde fra 25. Juli 1872 til 25. Juli 1873
som mit bidrag til kirkebyggeriet. Mit ophold p a Ubberupga rden havde jeg jo frit. Nu kunde
Norgesrejsen ga for sig: I de sidste dage af Juli rejste jeg til K ½benhavn, men trå t af mit skolehold og
½vrige sommerslid, blev jeg efter opfordring af Frits Trier; t ½mmergrosser i K½benhavn, et par dage hos
ham og fik mig ordentligt udhvilet, og vi rejste de sidste dage i Juli s a ledes at vi middag d. 31. kom til
Goteborg, hvor vi, mens skibet ventede fa timer, fik set os om i byen; sejlede derfra hen imod aften og
kom til Kristiania om formiddagen d. 1. August. I f ½lget var fr½ken Petra Mayer fra Toten, som havde
vå ret elev pa Vallekilde H½jskole den sommer. Den 1. August kl. 1 middag kom vi til Kristiania efter
en dejlig indsejling forbi Horten med ½få stning Karl Johan Vå rn, spå kket med kanoner liggende två rs
for fjorden, og den smallere fjord med mange granbevoksede klippeholme. Med tilladelse til n å ste nat
atter at sove i 2. kahyt, gik vi i land og op til Homandsb ½jen en villaby, hvor komponisten, organist
Linnemann boede, hvis datter ogsa den sommer havde vå ret elev pa Vallekilde sommerskole; dog vi traf
hverken Louise L. eller komponisten hjemme. For å ldrene var endnu ikke kommet tilbage fra
kroningsfesten for kong Oskar II. Men denne sidste skulde derimod holde sit indtog i Kristiania denne
eftermiddag, og som vi nu fik at se.
Vi gik sa ned igen for f½rst at se den gamle Akkershus få stning. Her havde man travlt med at holde
kanonerne rede til kongesalutten og lige uden for l a fregatten St. Olaf i samme å rinde. Hen pa
eftermiddagen, da tiden for indtoget ventedes s ½gte vi op i Karl Johansgaden, hvor toget vilde komme
fra banega rden til slottet. Ved udstigningen af toget dr ½nede kanonerne og nu kom snart efter, optoget.
F½rst kom "det gule korps", et ridende korps af hovedstadens fornemste k ½bmå nd og andre h½jtsta ende
borgere i staden; derefter kom en a ben landauer med fire heste, og i vognen sad kongen og dronningen
pa bagså det; pa forså det sad de to å ldste s½nner, kronprins Gustav og prins Carl (ham som nu, for sit
å gteskabs skyld med en adelig pige, bå rer navnet Bernadotte). Derefter en samling rytteri ogs a det
½vrige f½lge, der nu alle tog vejen opad forbi universitetet og den overfor liggende studenterlund til
slottet. Nå ste morgen, efter en udmå rket s½vn, tog vi til Ejdsvold, hvor i sin tid det f ½rste storting blev
holdt i 1814. Herfra gik vi ombord i en damper og sejlede opad elven Laugen og videre gennem s ½en
Mj½sen forbi Skrejafjeldet, Helges½en, byen Hamar med sine ejendommelige levninger, s å rlig pillerne,
af domkirken der, og ad Lillehammer til med Hedmarken (de brede bygder) til h ½jre og Toten til

venstre.
Ogsa i Lillehammer, hvor vi s½gte rektor Lange pa latinskolen, var vå rtsfolkene i Trondhjem men
datteren Julie, som jeg kendte fra Frits Triers i K½benhavn, samt s½nnen Johan Lange (senere prå st og
gift med en datter af V. Birkedal) var dog hjemme. Her traf vi to andre danske, friskolel å rer Peder
Olsen og en s½n af pastor Nansen i Taps. Vi blev over til tredje dag, bes ½gte alt den f½rste eftermiddag
Mesnafossen, og sk½ndt der kun er forholdsvis lidt vand deri g ½r den dog et stort og meget forskelligartet
indtryk fra sammenligningen med Troldhè ttan med dennes vå ldige vandmasser. Nå ste dag var vi en
sejltur til Vingsnå s½ i Laugen med Huldrehaugen " hvorfra Lillehammer med fosserne ligger s a
overordentligt sk½nt ovre i den h½je lie" (bjergskra ning).
Om aftenen hjalp sagf½rer Nikolaj Hansen pa Lillehammer (gift med rektor Langes å ldste datter) mig at
lå gge rejseplan til Bergen. Nå ste morgen gik vi to til Gausdal, hvor vi traf b a de Kristoffer Bruun og
Kristoffer Jansen, de to h½jskolemå nd pa F½ksen, hjemme. Her pa ga rden boede Bruun, mens Jansen
havde lejet en husmandsplads, Loshaugen, hvor de har det hyggeligt og godt, og hvor de boede ene. Fru
Kari Bruun var frisk og kunde vandre rundt med os b a de i stabbur, fj½s og allevegne. Dette var jo nok
lejet, men ejeren, (som har bygget sig et nyt stuehus og overladt det gl. til Bruuns) var en flink mand p a
hvis klå deloft vi endte til sidst; og da det var den f ½rste bondega rd vi var pa , sa var det morsomt for
hende at vise os om allevegne. Lad mig tilf½je at jeg kendte ba de Bruun og Jansen med hustruer fra
Vallekildebes½g. Ba de Kristoffer Bruun og fru Kari B. var begge sa rare, lige sa vel som hendes gamle
moder, der var kommen for at vå re hos hende i den f½lgende tid. Ogsa havde de en flink pige, ´n af
skolejenterne, sa der var det rareste husliv man kunde tå nke sig, men de levede helt som i en bondega rd.
Bruun gik stadig og grundede; den dag vi var der, havde han begyndt at l å se Grundtvigs "Den kristelige
b½rnelå rdom", og han mente at det mulig skulde blive en m å rkedag i hans liv, for der var den dag
glimtet noget nyt frem for hans syn, som han ikke f ½r havde haft klarhed over i sp½rgsma let om
menighedens tro og bekendelse.
Jansens var i Lillehammer efter sin kones s½ster, men ventedes snart hjem. Fru Jansen var s å rdeles
elskvå rdig og spurgte til Vallekilde. Jansen fulgte os efter en hyggelig morgenstund p a vej ad
Torsdalsså trene til, og gav os videre besked om vejen. Kristoffer Bruun gav mig et lille lommekompas
og la nte mig et stort kort over Kristjans amt, som blev meget nyttigt.
I middagsstunden 6. August kom vi til Torsdalss å trene. I en af disse gik vi ind, fik os noget mad, s a os
lidt om, og vi tog os en lille lur p a grund af ta gen, der var meget tå t. Vi var nu ved foden af
Prå stekampen et 4000 fod h½jt fjeld. Vi gik sa dog op i ta gen, na ede varden, som vi ogsa bar sten til.
Sk½ndt vi var pa toppen kunde vi intet se i ta gen, redte os til at ga ned til det blev klarvejr; men med ´t
lettede ta gen: Alt la pludselig i det herligste solskin, og en milevid udsigt med sollyste fjeldtoppe, store
vide fjeldmarker og fjerne snetinder la nu for os - ja et sa dant syn kan man ikke skildre hverken
mundtligt eller skriftligt, kun se. Nu gjorde kort med kompas gavn. Vi s a Jotunfjeldene i vest, Rondane i
nord. Men sa afsted. Vi vandrede nu mod nord, st½dte en stor flok ryper (46) op, bla hvide (om vinteren
bliver de helt hvide), og stadig fremad et par mil. S a i aftenstunden na ede vi Svinssla -så trene (som
tilh½rer Ringelo). Det skortede overalt pa plads, for de havde "sla tfolk" som var pa så trene for at sla og
rive h½. Men sa viste man os til den vestligste s å ter, en lille, hos Oline Åjstensdatter; der mente man
blev plads. Jo da!, om vi tog os til takke!, og der fik vi en modtagelse som ingen anden p a nogen så ter i
Norge. Hendes gamle farfar, som hun stillede for, var selv p a så tren, men her var hun hjemme selv. Hun
kogte fin melgr½d til os efter at have budt os må lkeska len. Da vi havde spist, fyrede hun op pa pejsen, sa
ilden lyste ud i stuen, og da vi sa var bå nkede pa skamlerne omkring ilden, ma tte vi synge for dem. Hun
og budejen fra naboså tren, (som hun skulde bo hos, da vi skulde have hendes seng) blev siddende
sammen med os til kl. 11 tillige med den gamle Ole Strande, som med gl å de fortalte om tiden f½r 1814,
da vi havde få llesskab mellem rigerne. Så rlig var de dog glade for Bj½rnsons sang: "Ja vi elsker dette
landet", og "Der ligger et land ved den evige sne".

Oline Æystensdatter.
Om morgenen da jeg va gnede, brasede ilden pa pejsen, og jenten sad med ryggen til os og stegte vafler
ved ilden med kaffekedlen ved siden af. Jeg fik nu fat i min lommebog, og p a et blad af samme tegnede
jeg hende ved pejsen, kiggende i vaffeljernet; denne tegning rakte jeg hende, da hun kom med kaffen
som vi skulde have pa sengen. Hun vendte sig over mod den anden seng og r a bte h½jt: "Morfar! se hvad
han karen her har tegnet" (47). Vi fik os sa senere en god frokost og besked om vejen til Ringebu kirke,
som vi na ede efter f½rst at vå re blevet få rget over elven hen ad eftermiddagen. Vi kom sa ind i en
tilsyneladende h½j kirke med r½de trå vå gge og tjå ret spa ntag, men loftet der var af tynde brå dder var
malet som skyhimmel, men var lavt. Jeg slap op over det gennem en lem, og her s a jeg at stolper som gik
op gennem loftet, var meget h½je og forsvandt oppe i det m½rke tagvå rk. Men hvor krydsstiverne
begyndte h½jt oppe, sad udska rne mandehoveder med malede r½de kinder, sort ha r og skå g og sa
drabelige ud. Kirken var en ombygget stavkirke med alt det gamle t ½mmervå rk indvendig, som jeg
senere sk½nnede. Fra Ringebo kirke gik vi til ga rden Skå ggestad som var skiftested, hvor vi bestilte
mad og kaffe; mens vi ventede herpa og havde sat os til at skrive breve, k ½rer vore to landsmå nd
Nansen og Peder Olsen, som kom fra Lillehammer, forbi ga rden. Vi fik dem opra bt, og de besluttede nu
at blive med os pa Skå ggestad og vandre sammen alle fire den nå ste morgen gennem Gudbrandsdalen
til Kringen, hvor vi vilde bes½ge br½drene Blekastad der. Peder Olsen kendte stortingsmanden Sigurd,
og jeg kendte Ivar; den f½rste havde vå ret elev pa Askov og den sidste havde bes½gt os i Vallekilde.
Blekastad la tå t ved Elven udfor hvor Ottarelven l½ber ud i Laugen. Denne er endda mindre end
Ottarelven; denne udmå rker sig ved sit lyse gr½nlige vand, der fortså tter sig lå nge ved siden af Laugens
uklare m½rke vand. Pa vejen hertil var vi kommet forbi stedet, hvor oberst Sinklar, Skotternes f ½rer,
faldt, og hvor Skotteladen ligger, hvor resten af Skotterne faldt for b ½ndernes kugler (pa en mand nå r).
Nå rmere Blekastad, men h½jere oppe i Lien sta r mindesmå rket for b½ndernes sejr med a rstallet 1612.
Af de to forannå vnte br½dre, hvoraf Ivar drev en landhandel i et hus ved Ottarbroen var Sigurd
ubetinget den mandigste, og den sk½nneste gut jeg sa pa min Norgesfå rd. Jeg kan forsta at han havde
mod til at skrive om soldatervå senet, og da han blev anklaget turde han selv f ½re og forsvare sin sag for
krigsretten. Ga rden, som nu ejedes af en tredie å ldre broder, har en dejlig beliggenhed, thi sk ½ndt
Gudbrandsdalen ellers er trang og fjeldene h ½je, sa ligger den her ud for Ottarelven fri og lys. Denne elv
har sit gr½nlige vand fra fjeldene med den evige sne, af hvilke vi alt havde set flere titte frem over de
nå rmeste dalf½rene liggende fjelde. Da vi to drejede over broen ind i Ottardalen, gik de andre to nord p a
ad Dovrekanten til. I Va ge boede vi hos f½rstelå reren, som ogsa var klokkare, sa kirken, der dog ikke
kunde ma le sig med den i Ringebo, og endnu mindre med Loues Kirke. I V a ge gå stede vi landhandlerne
Sigurd Sivertsen, der sammen med Sigurd Blekastad var elev b a de hos Kold og Skr½der. S.Sivertsen var

pa Askov blevet kendt med sin hustru, en datter af en pr å st M½ller i Sejl i Salling. Da vi m½dte hende i
d½ren og sagde Goddag! udbr½d hun: "Hvor er det dog rart at h½re dansk igen". Hun havde ellers lagt
sig Gudbrandsdalsk dragt til, som i ½vrigt klå dte hende sa overordentlig smukt med det hvide kjoleliv,
den fortil a bne r½de sn½relivstr½je, s½ljen og det sorte skj½rt. Hun sa vel som hendes mand tog
overordentlig godt imod os. - Va ge er en smuk bygd, da Va gevandet og den brede mo (slette) her til
sammen er henved Ø dansk mil bred og flere mil lang. Da vi kom dertil den 9. August regnede det, men
nå ste morgen la der sne pa alle fjeldene og langt ned i lierne, og den blev liggende i den f ½lgende tid pa
vejen over fjeldenes ½demarker og langt ned i skovene. Vi havde nemlig de sidste to dage gr a vejr og kun
8 graders varme, i solskin ellers let 30 grader. Vi gik n å ste dag ad indsprå ndt vej til Gardmo, en smuk
bygd med en å ldgammel kirke, hvortil Hellig Olav bar den f½rste t½mmerstok efter sit ha rde brandtog
fra Lessj½ og ned over Lom. Gardmo er annex til Lom, hvor til vi herefter kom en S ½ndag aften. Her i
Loms prå stega rd fik vi den mest udmå rkede modtagelse af provst Halling og frue, sa hjå rteligt og
gå stfrit, som man aldrig kunde tå nkt mulig overfor sa vildfremmede mennesker; de beklagede kun at de
ikke havde sengerum og anviste os skiftestedet i nabog a rden. Ellers f½lte vi os som gamle venner af
huset. Dette var fuldt af gå ster, da vi kom, men vi f½lte ej at der var blevet for mange. Her i Lom fik jeg
fuldstå ndig rids af den oprindelige stavkirkes indre.
Det ga r endda let med at forsta b½nderne heroppe, os forsta r de altid, na r vi blot taler langsomt og
tydeligt. Taler de derimod indbyrdes, sa sk½nner vi ikke stort af deres tale. Gå stfrihed og venlighed
m½de vi overalt, og siger vi hvem vi er, m½der de os altid med et mildt smil og et: "Danske! ja s a !". Det
er ellers et må rkeligt folk disse Lomvå ringer, flittige, ihå rdige, opfindsomme, snaksomme og
videbegå rlige. Flere talte vi med. Pa sma pletter i lien (fjeldsiden) har de ved kunstige vandingsanl å g
ud over ager og eng drevet landbruget op over, hvad man ellers finder i de norske fjelde; det er noget af
det må rkeligste jeg har set af denne art: Vandledninger af tr å ofte i henved en halv mils lå ngde, bygget
mange steder i indtil 10-12 alen i luften; f ½rt hen over huse, elve og veje, b½der de pa det regnfattige vejr
i disse fjelde, og kornf½der derved ikke alene sig selv, men hele den n å rliggende Romsdal og den
nordligste del af Gudbrandsdal, der ellers ej kan dette ved egen avl. Lomv å ringen skal imidlertid vå re
lun, og ligesom han kun tror fremmede pa halvt, sa ledes skal han altid have noget bag ½ret med sine
sp½rgsma l og udtalelser.
Vi lagde nu vejen fra Lom sydvest efter, for at drage over Sognefjeld til Lyster ved Sognefjord, og for
derfra at sejle til Bergen. Vi tog op gennem Bå verdalen og kom til RÅ jsheim, den sidste ga rd i
Bå verdalen, og hvorfra vi nu skulde den flere mil lange fjeldvandring. Vi overnattede p a R½jsheim,
hvorfra der med f½rer kan g½res tindebestigning og til Galdh½piggen, som er Norges h½jste fjeldtinde. Vi
vilde gerne op pa Galdh½piggen, men provst Halling, som skal have v å ret en af de ypperste
tindebestigere, ra dte os bestemt fra det, da den gamle f½rer, Ole R½jsheiem, la som f½rer ved s½en
Gjendin i J½tunfjeldene med norske ka rtma lere. Dermed slog vi os til ro pa R½jsheim den f½lgende
formiddag, for at vente pa en prå st, K½nig fra Va ge, der skulde samme vej, og hvor vi sa skulde hjå lpe
os selv frem uden f½rer. Han kom endelig ved middagstid med sin r ½de hest (Nordfjording) og sin store
r½de hund: Det r½de kl½verblad, kaldte min rejsefå lle A.J. dem (48). Det var et må rkeligt f½lge vi der
fik os; det gav os senere stof til mange betragtninger. Vi kom til Rustens å teren til aften, hvor vi ma tte
krybe i de sorte skindfå ller. Ja sma sorte indva nere var der nok af, men mig var de ej slemme ved.
Nå ste morgen drog vi ad Bå vertunsså trene op i Sognefjeld, hvor vi straks traf en handelsmand, der gik
os modsat, og som viste os vej til varderne, som er sat til at vejlede rejsende over fjeldet. Disse varder er
lavet af et tyndt lodret stykke t½mmer, som ved foden er st½ttet af en stor stenbunke, og de sta r i en
afstand afpasset sa ledes, at man kan se den ene fra den anden, og nu drog vi af, vi to med skr å pperne pa
ryggen og prå sten med to skrå pper foran sig pa hesten. Hunden fulgte os to mest troligt, hvad enten vi
var forrest eller bagerst. Da vi kom op af dalen og ud p a fjeldvidden, sa vi f½rst den må gtige
Sm½rstabsbrå , med sin gr½nne farve i iskanterne om de dybe revner. Denne (og lignende) br å er er en
del af de store snemarker i J½tunfjeldene, som ligger altid uden at t ½ op. Nu skulde vi rigtig til at se de
må gtige fjeldtoppe klå dt i sne og is, men det havde begyndt at regne, s a fjeldtoppene la indhyllet i
skyerne. Vi ha bede f½rst, at det skulde klare lidt, men det blev v å rre og vå rre, og til sidst ½ste det ned
sa dan, at vi syntes aldrig at have vå ret ude i vå rre vejr. Prå sten ynkede sin hest og vilde hvile, men vi
andre to ilede frem, stadig foran for at finde vej. Der skulde nemlig findes en fjeldbod ved

"Midfjeldselven", hvor vi helst vilde til, for at holde hvil i t ½rrevejr, og vi na ede den da kl. henad 2
eftermiddag. Vi var da alt komne over to store snefonner hver p a over 1000 alen, hvor vi to, midt i al
regnen og i den stå rke blå st, morede os med at sla s med sne d. 13. August. Det var ellers ikke lysteligt
at f½lge vejen, der kun var en ridesti, l½b med vand fra regnen, som bildte den sig ind at den var en elv,
og stadig ma tte vi vade over sma bå kke, og vandet gik ofte til randen af vore lange st ½vler, sa det endte
til sidst med at vi havde mere inde i st ½vlerne, end vi fik uden pa dem. Fjeldet lignede overalt en myr
(mose) hvor sten og klipper stak frem, sa der var stadig bedst at ga pa snefonnerne der var gamle og
faste. I fjeldboden delte vi vor kognak med pr å sten og han sin stegte kylling med os, og imens gr å ssede
hans r½de hest. Den skjalv dog i den kolde regn, det var ikke mere end fem h ½jst seks graders varme.
Men da vi sa skulde afsted, havde hesten frigjort sig for den sammenbundne t ½mme og forskellige
remme, hvormed prå sten havde t½jret den, sa vi havde vort styr med at fange den. Langt om l å nge fik
jeg fat i dens manke, men den svingede mig rundt s a lå nge, at jeg la sa lang jeg var pa jorden. Jeg tog nu
min skrå ppe pa ryggen og travede afsted for at indhente min rejsefå lle, der var ga et forud. Da jeg gik
forbi fjeldboden, satte jeg krog pa d½ren for at hindre, at bj½rn eller ulv skulde s½ge ly derinde og
overraske vejfarende, som s½gte ly der. Efter en halv times forl½b na ede prå sten os og spurgte efter sin
hund; vi havde ingen hund set siden vi begyndte at skulle fange hesten, hvor den da morede sig med at
l½be kapl½b og kyse hesten videre. Kan den ikke have lagt sig i hytten, spurgte pr å sten. Jeg svarede at
jeg tå nkte den havde s½gt vor f½rstemand pa vandringen, men var den i hytten, havde jeg i hvert fald sat
pinden pa d½ren. Om jeg da ikke vilde ga tilbage og a bne? Nej tak! Jeg fik nok af at rende efter hesten,
og selv er De jo ridende, sagde jeg. Prå sten ma tte sa tilbage og da en times tid var ga et, havde vi den
r½de hund i hå lene og kunde nu vente de andre to. Da de kom, steg pr å sten af hesten, og denne fulgte os
nu troligt i fri gang, alle i ga segang for at f½lge det lidet af sti der fandtes.
Ad den sa kaldte Oskarshaug begyndte vi nedstigningen gennem Optundalen. Her standsede vi to i en
ga rd, fik os nogen mad og kaffe; men denne var sort, da alt kv å get var ude pa så trene. Vi kom i seng,
fik t½rret vor t½j (regnfrakke og lange st½vler var her vort bedste vå rn en sa dan regnvejrsdag). Nå ste
morgen var det klart, og vi kunde nu se de må gtige Horungtinder bag os, som i ga rsdagen havde vå ret
indhyllet i regnskyer, tillige med de ½vrige h½jfjeldstinder, som vi var ga et forbi. Under nedstigningen
kom vi ad de berygtede Fortungaller, en til dels indspr å ngt fjeldsti, som kun var til l½s hest og
fodgå ngere, og ingen anden vej fandtes ned i Fortundalen. Vi gik nu ombord i Lysterfjorden, og sejlede
med damperen "Hornelen" ud gennem den lange Sognefjord og derfra syd p a til Bergen. Undervejs pa
fjorden l½b vi ogsa ind i Soknedalens fjord, hvor vi passerede et h ½jt nå s: Fienrejte, hvor kong Sverre
m½dtes med kong Magnus Erlings½n, Erling Skakkes s½n, og hvor kong Magnus faldt i kampen mellem
skibene her. Ved Soknedals landingssted traf jeg en pr å st, Sverdrup, som havde bes½gt os i Vallekilde et
a rstid f½r. Han blev senere en tid Norges kirkeminister. Vi sejlede hele dagen og hele natten p a fjorden
der er henved en snes mile lang. Vi syntes fjeldene var h ½je i Gudbrandsdalen, men her var de meget
h½jere og vildere. Kun i de mod nord indl½bende fjorde kunde der ligge venlige bygder og smukke
skovklå dte lier, som ved Soknedal og Kaupanger, men ellers s a fjeldene n½gne ud, med sma klatter af
sne pa toppene; et sted kunde vi dog se en del af den v å ldige Justedalsbrå , der då kker mange flademil
med sne nord for Sognefjord. Pa vejen nord fra til Bergen om formiddagen d. 15. sejlede vi t å t forbi det
gamle "Gul½ting" med mange bautastene. Vi kom hen mod middag til Bergen og sejlede ind p a "Va gen"
langs med Ha konshallen og Valkendorfs ta rn samt Tyskebryggen med de mange Nordlandsjå gter (49)
foran, ladede med klipfisk. I Bergen s½gte vi f½rst en k½bmand Otland, hvis s½n a ret f½r havde bes½gt os
i Vallekilde. Aftenen efter traf vi hele familien, som var elskv å rdige mennesker. Hos en k½bmand
Rosendal, hvis datter jeg kendte fra K½benhavn, fik vi henvisning til et godt hotel, hvor vi boede om
natten. Om dagen spiste vi og var gå st hos Rosendals. Datteren fulgte os om p a kunstforeningens
malerisamling og pa Bergens muså um, hvor der var en må ngde ejendommelige norske ting:
Klå dedragter, s½lvsmykker i gammel stil, s½jler og s½lv-brudekroner, m.m. Na r man sejler ind mod
Bergen ser man de syv må gtige fjeldh½jder der omgiver byen. Af disse var vi oppe pa den nå rmeste og
laveste, det sa kaldte fl½jfjeld, med en må gtig vindfl½j pa en h½j mast og som kunde ses over hele byen.
Det var et par tiltrå kkende dage vi tilbragte der. S½ndag morgen d. 17. sejlede vi med "Hardangeren"
syd pa og ind i Hardangerfjorden, der ogsa ga r mange mile mod ½st ind i landet, men den er ikke sa
snå ver som Sognefjorden. Her fik vi lejlighed til at se noget af det sk ½nneste vi sa af norsk natur og ved
bryggerne, hvor vi landede, sa vi en må ngde s½ndagsklå dte mennesker i deres forskellige folkedragter.

Sk½ndt himlen var skyfuld med enkelte byger var dog dette den sk ½nneste tur jeg nogensinde har gjort,
så rlig med det forskellige lys, som faldt over fjeldene i solglimtene. Mange af sm a fjordene var sa
vidunderlige sk½nne med de skovklå dte lier mest af l½vskov og med de smukke r½dmalede huse med
hvide vinduer og vandbord. H½jere oppe fjeldrygge med sneformer pa toppene og i syd den store
"Folgefonn", hvis udl½bere hang ned som hvide linnedhj½rner ad siderne pa lierne og hvor den ene foss
efter den anden brusede ned ad lierne og ud i fjorden.
Den 18. om formiddagen gik vi i land i Ejdfjord hvor vi havde et par mil til V ½rringfossen, den st½rste
foss vi sa ; den faldt 476 fod i lodret h½jde og fik herved rigtig at se, hvorledes vandet formede sig under
sit fald her lodret ned. Fra randen, hvorfra fossen begynder, opl ½ser den sig efterha nden i skum, og nu
bliver det nå sten kun til damp eller fin st½vregn f½r den na r bunden. Na r denne, buldrer og brager, ja
dundrer det som torden, og sa sta r der pa grund af det stå rke lufttryk som en vå ldig storm frem i dalen,
sa det ikke var os muligt at stride frem mod den storm og regn mere end til 2-300 alen fra, hvor fossen
na ede bunden. Pa den modsatte fjeldvå g kom en mindre foss ned fra samme h½jde, men na et halvvejen,
blev den af den opga ende luftstr½m fra V½rringfossen splittet til st½vregn og stod som en sky h½jt over
fjeldet, hvad vi kunde se pa lang afstand. Oppe pa en fjeldknort hvor vi var ga et op, sa vi herfra den
vidunderligste lille regnbue i st ½vskyen under os danne en fuldstå ndig ring i hvis midte vi selv stod. Vi
var heldige og kom ad en ny turiststi, henved Ø mil som var banet langs elven ind til fossens fodpunkt
eller bund.
Da vi kom tilbage til fjorden tog vi ba dskyds i blikstille krarvejr om natten til Ulvig, hvor vi overnattede
pa skiftestedet. "é rvå rdig sta r kirken pa tangen"; det ma vå re netop her. Nå ste formiddag gik vi over
et lille fjeld til Graven, men under denne opstigning s a vi den sk½nneste skovnatur med l½vtrå er og
blomster, som vi fandt nogen steder i Norge, en frodighed i lien, som var helt vidunderlig. Vi lagde nu
Graven bag os og tog vejen til Vossevangen, en ny behagelig vej overgroet af hindbå r, og kommen
over fjeldet la den sk½nne brede bygd foran os. Vi na ede her til inden aften og nå ste morgen begyndte vi
vor vandring til Gudvangen, en af Sognefjordens vige. Hertil brugte vi en hel dag. Vejen og
omgivelserne blev mere og mere ½de. Hen pa eftermiddagen na ede vi Stolhejmskleven (50), hvor vejen
ga r brat ned mellem to fjelde og med to fosser, en p a hver side af os. Der var et må gtigt fald her imellem
for vejen at ga ned imellem. Den bugtede i hele 13 store sving f ½r vi na ede bunden af Nå r½dalen og en
gang ma tte vejen l½be rundt ind under sig selv for ej at fa for meget fald. De er dygtige vejbyggere de
nordmå nd.
Nu kom vi ind i den trange Nå r½dal; kun en elv og en vej ved siden med v å ldige fjeldskra ninger op i de
h½je gra toppe og rygge, men tillige det vildeste og goldeste man kunde se: Ikke gr å s, ikke en busk eller
et trå , kun noget hvidgra t lav farvede de n½gne, ½de stenmasser. Alt imellem passerede vi en ur, v å ldige
styrtninger af klippestykker i opga ende lavninger, hvor vandet efter den st å rke h½stflom str½mmede ned
i gennem, og hvor bå kkene flere steder havde oprevet vejen, som forel ½big var ufarbar for vogne. Det
var ellers hovedvejen fra Vossevangen til Gudvangen. Kun en eneste lille g a rd la midt i dalen mellem
Skalheim og Gudvangen. Kommen hertil bestilte vi straks b a dskyd for nå ste morgen til Lå rdals½ren, da
den lille damper, som ellers gik denne tur daglig, var til istands å ttelse. Det var kostbart at bestille
ba dskyd, for en regning; dog inden vi havde f a et os lidt mad, kom en stor ottea res ba d som netop skulde
tilbage ad vor vej om Ø time, og der slap vi med. Nu sejlede vi gennem Nå r½fjorden med de h½je fjelde
pa begge sider - ja i en bugtning lukkede de må gtige fjelde sig rundt om os, sa det sa ud som sejlede vi i
en lukket s½, stille med rund skå rm af himmel, stjernefyldt over os og det samme stykke himmel dybt
under os; magelÅ st.

Den meste vej til LördalsÅ ren roede jeg 8. a re, sammen med
Sogningerue. De sagde jeg var "sj½bunde", men min
kammerat var "fjeldbunde". Gennem Lå rdalen gik vi nu ad
Filefjeld og Valdres til. Vi gik fra borde kl. 6 morgen og n a ede
Borgunds kirke ved middagstid. Der sa vi os godt om i den
gamle kirke, som nu er fredet af riget (51), og en smuk ny
trå kirke er bygget ved siden af. Den gamle kirke er kun meget
lille, men den er udmå rket bevaret, sta r med sin smukke ydre
då kkede omgang, og då kket helt rundt af underste sidetag, og
med sit galleri af elversÅ jler helt rundt. Den ny kirke var en
moderne trå kirke af en meget smuk form (Bergensarkitekt);
arbejdet ledet af en dansk t½mrersvend, Hansen.
Vi stred nu videre; overnattende i Hå gg, na ede vi Maristuen
om middagen og Nystuen sen eftermiddag, Filefjelds
h½jdepunkt af vej. Nå ste morgen kr½b vi op pa Stugomasi,
tå t ved, men dette, delvis kapkravl, tog os dog en time. Vejret
var godt og udsigten til Jotunfjeldene var udm å rket; men
sk½ndt vejret var klart hvor vinden kom fra, dannedes der dog
stadig ny skyer over h½jfjeldene, sa vi fik kun glimtvis de
fjernste tinder at se.
Borgunds gamle kirke.
- Om middagen d. 23. Aug. gik vi ind i Valdres, hvor vi s a en må ngde ny huse med smukt skiffertag,
ba de bla og gr½nne. Hidtil havde man ikke kunnet udf½re disse ad milevide landeveje; (senere har
jernvejsfart hjulpet, og smukke gr½nne skiffere derfra findes nu pa Langeliniepavillionen i K½benhavn).
Forbi Vangsmj½sen kom vi om aftenen til skiftestedet Åylo, hvor vi overnattede. Her fik vi at h½re at
prå sten Frederik Vinsnå s, da trolovet, senere gift med stiftsprovst Fr. Helwegs datter, sammen med en
kandidat Thommesen (52) var ga et til Tyen, men var drejet af vejen nord pa ved Skogstad f½r vi na ede
dette sted. Konen pa Åylo havde talt med dem; hun havde i sine unge dage tjent i Slidre pr å stega rd, hos
gamle Vinsnå s, og lovede os en udmå rket modtagelse. Den f½lgende dag, da vi om eftermiddagen, til
ba ds den sidste mil pa Slidrefjord, na ede V. Slidre prå stega rd. Et par timer efter kom de to, Fr. Vinsnå s
og Tommesen, i ilgang, da de pa Åylo havde h½rt om os to danske.
I Slidre prå stega rd blev vi fire dage efter indbydelse, og nå rmest fordi jeg ma tte vente brev fra min
få stem½. Den 24. Aug. var trolovelsesdag, a ret f½r; men det glippede helt, ogsa den 28., som atter var
postdag. Her m½dte vi forn½jelig ungdom i fire d½tre og de to ovennå vnte unge må nd. En dag gik vi i
morgengryet til Kvith½v, toppen af en a s mellem ½stre og vestre Slidre. Her fik vi vor sidste udsigt til
Jotunfjeldene med sine skinnende hvide br å er og tinder; sa havde ogsa Åstre-Slidre med sin brede bygd
megen sk½nhed. Desuden havde vi det morsomt og hyggeligt med samtale og skemt. Vi spiste af
medbragt "miste", drak kaffe og havde det så rligt forn½jeligt. Pa hjemvejen udsigten over Vestre-Slidre
og sa det glade f½lge.
Vejen sydpa (endnu uden brev) tog vi sa d. 27.'s eftermiddag og gik til Strand. Her h½rte vi, at en bj½rn
for nylig var nedlagt pa en så ter, just som den havde nedsla et en ko. Nå ste morgen gik vi videre forbi
det dejlige Fagernå s, men derfra ind gennem Lands prå stegå ld og na ede kl. 10 aften Thomlevolden
efter en få rd pa henved otte danske mil for den dag. Her er gamle (nu nylig afd ½de) snedker Thomle i
Holbå k f½dt. Nå ste morgen fortsatte vi over Hadeland, Gj½vik ind i Thoten (ni Danske mil, men over
de tre til vogns). Pa vejen til Gj½vik fik vi, efter at have h½rt et tordenlignende bulder, en st½rre
t½mmerfl½dning at se i elven, der l½ber ud ved Gj½vik. Store vå ldige t½mmerstokke gik her ned gennem
fossefald, som man ser et bundt tå ndstikker tumles i en vore sma bå kke med fald. Na r klippestykker
standser t½mmeret, ser man fl½derne med lange stå nger med jernspids og krog, som pa en brandhage,
springe om pa t½mmeret skydende og halende for at l½sne igen, men springende for at redde sig i land,
na r det hele skrider. Fra Igelsrud, hvor vi overnattede, kom vi d. 30. August til Majer i Thoten, hvor vi

blev udmå rket modtaget af gamle Thorkild Majer, en rigtig stolt mand, men som nordm å ndene siger,
en kakse (storbonde) af rang. Her blev vi i tre dage, k ½rte med Petra M. til kappelanen ved Hoffs kirke,
prå sten Albert Lange (fra Lillehammer) som var gift med Georgia Birkedal fra Danmark. De boede p a
ga rden Ha konsted, hvor vi fik en udmå rket modtagelse. Nå ste dag skulde jeg fa breve! (efter over en
ma neds forl½b). Vi tog nemlig til Hamar, hvor jeg vilde bes½ge h½jskolemå ndene Anker og Arvesen.
Den sidste var bortrejst, men hos den f½rste blev jeg et par dage, mens Anders J½rgen Petersen, min
rejsefå lle drog videre hjem. Her traf jeg forstander i Thestrup, Jens N ½rrega rd, og vi sa os om ved
ruinerne af Hamar domkirke, pa Ankers nyanlagte tå ndstiksfabrik, hvor med han vilde erstatte sin
h½jskolevirksomhed, som Arvesen nu fortsatte for egen regning. Anker blev senere postmester p a
Hamar. Derefter rejste jeg til Kristiania, hvor jeg bes½gte organisten og komponisten Linnemann, hvis
datter havde vå ret elev i Vallekilde. Der var voksne b½rn, og de fulgte mig til Bygd½en hvor vi sa det
dejlige Oskarshall med alle dets kunstgenstande, s å rlig Tidemanns ber½mte malerier af norske
folkelivsbilleder. Sa var vi ogsa henne at se det gamle må rkelige gamle vikingeskib udgravet af en h½j,
og omtr. 1000 a r gammelt. En aften var jeg i Kristiania teater og sa Henrik Ibsens konges½nnerne. Det
var norsk skuespil af norske, sk½ndt jeg fandt deres ma l vel k½benhavnsk. Den 6. September middag gik
jeg ombord for at ga til K½benhavn og traf her ombord Nansen og Peder Olsen, der nu ogs a rejste hjem.
Turen gik lige hjem. Den 7. var det dronning Louises f ½dselsdag, hvorfor Kronborg flagede. Da vi kom
derind imod, havde vinden vendt sig, s a et utal af skibe, der havde samlet sig syd for Helsing ½r, men nu
pludselig lettede, stod nordpa og hilsede få stningen med alle flag oppe. Et herligt syn!!
Fra K½benhavn gik det nu hjemad over Roskilde og her fra til fods til Tudse, hvor fra kom op at k ½re til
Svinninge. Hos Weitemeyer ventede jeg at trå ffe min få stem½, som min agevå rt gmd. Hans Nielsen
fortalte mig, at han havde set hende der; nu da hun var i Vallekilde, m a tte jeg endnu samme aften två rs
over engene hjem til h½jskolen. Sa ledes endte min f½rste norgesrejse. Nu var jeg atter hjemme hos
Frederikke, min kå re få stem½.
Den f½lgende vinter beredte jeg mig til at få ste bo. Jeg havde dog ingen byggeplads, og det var ogs a
sma t med kontanterne. Sa tilb½d Trier mig en skå ppe land, som jeg ma tte bygge pa for hans regning.
Det var det nordvestre hj½rne af det jordstykke som senere udvidedes mod ½st og som nu udg½r den
samlede grund hvorpa ha ndvå rkerskolen med beboelse ligger. Det var i begyndelsen af 1874 jeg
forberedte opf½relsen, som fuldf½rtes i August s.a . Da var Berlinerbyggeriet i fuld gang efter at de fem
milliarder var ga et fra Frankrig til Tyskland, og dette havde opk ½bt alle mursten i Danmark i eftera ret
1873. Jeg bestemte mig da til at bygge af ra lersten, inden pa klå dt med tagspa n pa spinkle stolper og
lå gter. Taget tå ttede jeg ogsa med spa n. Jeg fik huset rejst og tå kket med spa n i l½bet af Februar og fik
sat vinduer ind i Marts. I April fik jeg str ½get lersten pa pladsen; halvbrå ndt sten k½bte jeg pa
Stareklinte teglvå rk nogle fa hundrede men til skorstenspiber skulde jeg have helbr å ndte sten. 4-500
stk. og disse var jeg sa heldig at finde i Holbå k til en pris af 44 kroner for tusind. Huset blev 17 Ø alen
langt og 13 alen bredt. Det blev indrettet med komfur i spisestuen og et opvaskerum udenfor med d ½r til
pigekammer i syd op mod soverum. Hen pa vinteren kom Trier og spurgte mig om min få stem½ ma tte
blive lå rerinde pa sommerskolen i 1874. Ja, gerne!, der som vi kan holde bryllup f ½r skolen begynder;
men vi har jo ingen steder at bo f½r August! Men Trier vidste udveje; na r vi vilde tage til takke med et
lille nybygget hus som tilh½rte gamle hjulmand (53). Ja!, det blev bestemt! Jeg var jo som 35 a rig mand
gammel nok til at gifte mig. Pa den anden side har jeg altid fundet at det netop var tids nok.
Vinteren 1873-74 var Frederikke Lavigne i sit hjem hos for å ldrene i Slagelse, så rlig for at fa udstyr
syet og i orden. Hertil havde hun modtaget en gave af 200 kr. fra sin faders sl å gtning, General T.C.
Steinmann, K½benhavn. Forinden vort bryllup modtog jeg et lignende bel ½b som l½n for mit arbejde pa
Vedbyga rd, hvor jeg tegnede en friskole for fr½ken Storik (nu bispinde Madsen) og et storfogedhus for
hendes tante fru Lund samme steds. Jeg havde samlet mig nogle f a hundrede kroner mere af min l½n i
Vallekilde de 5 forega ende a r, og hvormed jeg forberedte hvad vi beh½vede til boså ttelse.
Ovennå vnte vinter var vor sidste f½r vort gifterma l (bestemt til 1. Maj 1874); det var en sk ½n tid, den
sk½nneste af vor trolovelses tid, og mange sk ½nne breve fik jeg fra min vordende brud den vinter, og
hvorfra jeg kan hidså tte f½lgende uddrag, de f½rste fra Birkendega rd:

Fra Frederikke Lavigne til Andreas Bentsen.
I) (Af brev skrevet straks efter Agnete Hoffs f½dsel, 1873). "Kå reste ven! Tak for budet; vi blev jo sa
glade ved at fa at vide at det var ga et sa godt i prå stega rden (i Vallekilde). Gud give at det ma ved
blive! Hils Hoffs sa kå rligt, na r du ser noget til dem".
"Andreas dog! hvad skal jeg sige dig? Tak for sidst vi var sammen. Hvor var jeg glad hos dig, og hvor
kan jeg må rke fremtidsha bet vokser stå rkere og stå rkere op i mit hjå rte. Hvor Vorherre dog allerede
her kan give os sa meget, hvori vort hjå rte kan fryde sig, og jeg synes nå sten os kvinder mest; men den
glå de skulde jo drage os opad, og i alt, hvori k å rligheden bor, er der jo ogsa en evig spire nedlagt; og alt
hvad der hernede besmitter, det vil jo den k å re Herre Jesus tage bort, som na r man vil plante en blomst
om i anden jordbund, tage alt det visne og d a rlige bort, og kun lade det der har rod og liv blive tilbage".
II) (Af brev om en fynsk snedkers d½d ved kirkearbejdet 1873). "D½den er dog en ha rd ting. Kunde vi
dog altid huske at vort rette hjem er ikke hernede; men dog er vi bundne med s a mange ba nd her. Men
han der g½r alting godt, vil nok lå re os at slippe dette, og at tage imod det andet og evige liv".
III) (Af et brev om S½ren Andersens d½d i Kongstrup). ".....Andreas! det er alvor for os, der nu har livet i
solglands for ½jet. Og dog, han der kender hjå rterne, han ved na r de trå nger til den varme solstra le og til
ta reregnen. Sa vil jeg tage glå den han gav mig, lade den g½re hvad Herren vil - ydmyge hjå rtet, der kun
kan sige: Jeg fortjente straf og dog gav du mig fryd".
IV) "I Onsdags havde vi det sa yndigt; Hoffs ord gjorde sa godt. Han talte om Allehelgensdagen; hvor
det g½r godt at mindes om, at vi ogsa er af Guds sma helgener for medelst ordet i vort hjå rte og vor
mund. Min tro trå nger sa meget til at fa r½st".
V) "En glå delig og velsignet Julefest! Ja et barn er f½dt i Betlehem, thi glå der sig Jerusamlem; og na r vi
h½rer til Guds menighed, fa r vi jo ogsa del i glå den. Lad os sa kaste alle vore bekymringer bort, bort pa
ham som vil tage i mod dem, og sa tage imod glå den. Han vil bringe det velsignede Julebarn.
VI) ".......jeg har tit tå nkt, at kå rligheden er den st½rste magt, og derfor kan den trå nge dybeste ind og
varme op det, der ligger og ulmer og ej kan komme frem. ........hvilken fryd er dog ikke deri, n a r angsten
og vantroen tager en, frygten for at d½den er stå rkere end livet. Hvor er det dog dejligt at f½le
livsglå den, troen og ha bet leve herinde. Hvor jeg elsker livet, og derfor kommer vel ogs a rå dslen for
d½den, den a ndelige d½d..... Kå rligheden misforsta r ikke, har vi end kun kå rligheden stykkevis og
mangelfuldt; Gud ske tak for hver smule vi har; og har vi i d a ben fa et Guds a nd, sa har han jo, trods
synd og d½d, magt og vilje til at lade Gudsbilledet vokse i os, ikke sandt?"
VII) ".....Hvor din kå rlighed g½r mig glad og jeg tror nå sten god; alt det bedste kommer da, og hvor den
holde mig oppe, na r mit mod er ved at synke, og jeg bliver trå t af at se pa min egen usselhed. Nej! man
bliver ikke glad ved at se pa sig selv; man bliver glad, na r Gud lader sin na des lys skinne.
Jeg har haft det sa strengt og tungt i den sidste tid; jeg kunde ikke f a ½jnene fra mig selv, stadig stirrede
jeg indad men aldrig opad, og det var jo til at fortvivle over. Jeg mente at Gud kunde ikke hj å lpe mig
over det ene, som jeg ma hjå lpes over, men nu ved jeg det, og nu tror jeg at Gud Fader kan det og vil det
for Jesu skyld, na r jeg kun vil leve min da bspagt. Det er ikke nok at jeg bekender den hver dag; nej, liv
ma der vå re, hver dag ma jeg tage kampen op, hver dag bliver den ny, og det er som jeg nu har f a et
klarhed over, hvad pastor Glahn mente (da jeg gik til pr å sten) med at tage korset op. Ja, det er et kors
for k½d og blod, men sa jubler ogsa det ny menneske, fordi det fa r lov at leve. Og kraften til at leve livet
med Gud, den ligger gemt i troen, der ligger den gemt og ingen andre steder........ Det er mig som jeg nu

f½rst forsta r, hvad jeg ejer i min da bspagt, og at jeg nu f½rst ser at der ingen anden vej er til livet. Hvor
dog livet er et dejligt ord; ja dertil blev man f ½dt, at leve livet".
VIII) ".......Jeg vilde jo gerne vandre som et Guds barn skulde det, og jeg er jo Guds k å re barn; lad
Djå vlen aldrig rokke den faste tro i vort hj å rte, for sa havde han magten! Vi vil ikke have store tanker
om hinanden men store tanker om den kå re Helliga nd, der trods synd og d½d vil blive hos os og lade
livet og lyset sejre.......... Jeg synes at min k å rlighed til dig "vokser som dagen i va r med roser i ha r".
Den kå re Gud Fader vil ogsa sende sine engle ud at vå rne om sine b½rns kå rlighed, den han dog sa
gerne velsigner; og uden at vor kå rlighed kan leve i lyset er den dog intet.
IX) "........Na r vi fa r lov at bygge og bo sammen, sa vil du hjå lpe mig at takke Gud Fader for alle ting;
jeg har jo sa meget uendelig meget at takke for, og dog hvor liden tak f a r han ikke. ...... Hjå lp mig na r
jeg bliver din at leve min da bspagt. Hvor jeg dog er glad for at du vil tage mig ved h a nden, og bliver
vejen end trang for os under tiden og kampen sv å r, sa vil vi vå re sma og lade Gud Fader vå re stor.
X) April '74. - Min inderlig elskede brudgom!
"A! min Andreas!, jeg er sa glad fordi jeg snart skal finde ly hos dig, glad fordi jeg kan m å rke hvor min
kå rlighed knoppes; for i helt blomsterflor bliver den dog f ½rst na r vi fa r lov at leve å gtelivet sammen.
Min egen Andreas! det er som jeg aldrig f½r havde set sa langt ind i dit hjå rte; og ved du hvad der g½r
mig klarsynet? Det er kå rligheden, der g½r det; det er en kostelig salve. Gud give vi altid havde nok af
den..... Nu kun kå rlig hilsen til min egen Andreas fra hans trofaste brud".
Der blev lyst til å gteskabet for os i Vå rslev kirke; derefter flyttede min brud over til B ½gebjerg
prå stebolig og blev der. Vort bryllup kom s a ledes til at sta hos pastor Hoff efter vielsen i
Betlehemskirken der. Af bryllupsgå ster var: Burchardi (brudef½rer) og hustru, Holm og fr½ken
Buckholtz, Ubberupga rd, Ernst Trier og Hans Iversen, Vallekilde, Thomsen og hustru samt Boesen og
hustru. Af vor slå gt var Marie og Hanne Lavigne, samt mine s½stre Johanne og Karen samt Sine og
hendes mand; ogsa Magdalene Flensted. Talen ved vielsen har jeg glemt, men ved bordet talte Hoff over
teksten: "Hvis Herren ikke bygger huset, arbejder bygningsfolkene forg å ves". Trier talte ogsa blandt
andre. Det var et meget livligt og forn½jeligt gå stebud. Om aftenen k½rte Holm, Ubberupga rden, selv til
Vallekilde for os i sin halvlukkede vogn, og n å ste morgen kom han og Trier som vore f½rste gå ster i
mosehuset til frokost.
Vort bryllup stod 1874, Majdagen, brudens f ½dselsdag. Tre dage senere blev pigeskolen a bnet og min
hustru tog nu fat pa hendes gerning, ba de som husmoder i vort lille hjem og i den f ½r fors½gte som
lå rerinde pa pigeskolen. Her var efter fru Marie Triers d½d Magdalene Flensted den ledende i huset og
pa pigeskolen. Det var forn½jeligt for mig at vå re lå rer den sommer pa pigeskolen, hvor jeg havde min
unge hustru med blandt os medhjå lpere.
Allerede efter en ma neds forl½b af vort å gteskab fik jeg en sygdom, som end ogsa holdt mig i sengen et
par uger og, senere til enkelte tider med mindre anfald og lejlighedsvis meget ondartet, men endnu p a
mine gamle dage med mindelser deraf. Det var nervegigt (ischias, den store hovednerve i venstre ben)
der angreb mig. Det gentog sig to a r senere, holdt op en tid af nogle a r, men lod sig derefter då mpe ved
gymnastik og lidt massage indtil 1902, da det kom s a ondartet igen pa ny. Men da havde jeg efter 20 a rs
gymnastik ma ttet oph½re med denne, og ved skolens bestemmelse.
Da pigeskolen sluttede med udgangen af Juli '74 var alt klart i vort ny hus til indflytning. Bohavet til
dagligstuen var udf½rt af snedker Weitemeyer, K½benhavn. Resten havde vi, enten som enkelte
brudegaver eller mit eget bohave fra tidligere tid. Nu havde vi tid til at ordne alt, hvad det vedr ½rte
indflytningen. Vor lille have, som kun gik s a langt som udfor stuehus med bagga rd (30 alen), havde jeg
alt fra fora ret fa et tilplantet, grå splå ne og blomster i fuldt flor, sa nu manglede intet.
Nu havde vi glå det os til at fa bes½g af min Frederikkes gamle forå ldre, men for svigerfaders

vedkommende skulde vi aldrig fa den glå de. De havde ikke turdet vove sig ud til vort bryllup d. 1. Maj,
og nu i August blev svigerfader syg. Frederikke rejste snarest ved efterretning om hans svaghed, men da
hun den 27. August na ede Slagelse, var han d½d forinden samme dags morgen. Min hustru skrev det
straks til mig, men vi blev enige om at hun nu skulde blive hos sin moder og s ½ster Hanne, og jeg kom
senere sa snart jeg kunde til Jordefå rden. Slagelse kirkega rd blev sa ledes mine svigerforå ldres
hvilested. Der var s½nnen Carl allerede stedt til jorde i h½st 1870 og det skulde vare fa a r f½r den yngre
s½n Otto skulde stedes derhen efter kort i forvejen at have begravet sin hustru Marie og deres yngste
barn. Det å ldste, en datter na ede heller ikke at blive voksen. Nu boede herefter svigermoder sammen
med "moster Hanne" i Slagelse. Moster Marie var efter fr½ken Selbos d½d kommen til Vallekilde en tid,
hvor hun var hos vore to å ldste b½rn mens Frederikke og jeg i 1877 var pa Askov h½jskole til et
sommerm½de i en 14 dages tid, et ophold som kom Frederikke s å rdeles vel og til gode. Det gik godt i
Slagelse, sa lå nge Hannes penge rakte til, men de 200 kroner hun fik af fru Hanne Fabricius a rligt sa vel
som hendes skolel½n gik nok alt i l½bet. I 1878 ma tte Hanne imidlertid indlå gges til operation hos
professor Howitz pa Frederiksberg hospital. Marie ma tte til gamle svigermoder i stedet, men sa var
kilden delvis stoppet.
I 1878 flyttede moster Marie med svigermoder til Sor ½, og boede derefter hos sin å ldste datter Hedvig
til sin d½d. Moster Hanne kom samme a r til os i Vallekilde, hvor hun fik sit fremtidige hjemsted.
Allerede fora ret 1876 d½de Ferdinand Lavigne i K½benhavn, og samme sommer kom datteren Agnes til
Vallekilde, hvor hun blev de f½rste a r indtil hun som plejedatter kom til R ½rmosega rd hos min s½ster
Sine og hendes mand Jens Larsen. Denne d½de dog allerede 1880 efter at have ejet ga rden i otte a r, men
min s½ster Sine fik derefter en bestyrer som blev pa ga rden i x a r indtil han k½bte den. Frederik Lavigne
i Birker½d mistede sin hustru Marie 1882, og for at hj å lpe ham, tog hans svigerinde Caroline Lavigne,
Peter Lavignes enke fra Sor½ til Birker½d for at styre huset for Frederik. Den å ldste af hendes s½nner
Johannes kom til os i Vallekilde, hvor han l å rte murerha ndvå rket, medens hun tog sin yngste s½n Emil
med til Birker½d, hvor han blev sat i Mantzius skole. Frederik Lavigne d ½de dog allerede 1886 fra tre
sma piger: Elise Frederikke, Kristine og Sofie. Af disse kom f ½rst Elise samme a r til Vallekilde, og
senere hen Kristine og sidst Sofie ligeledes til os i Vallekilde efterh a nden som de var blevet
konfirmerede i Birker½d, hvor deres plejemoder boede sa lå nge, men flyttede derefter til K½benhavn,
hvor hun endnu i 1911 bor sammen med sine to s ½nner. Af de tre d½tre af Frederik L. d½de Kristine hos
os her i Vallekilde, medens de andre to nu er gifte. F ½rst i 1886, samme a r som Frederik, d½de gamle
svigermoder i Sor½, blev begravet ved sin mands side i Slagelse. Moster Marie flyttede derefter p a ny til
Vallekilde for at vå re sammen med sin s½ster Hanne, der i vinteren 1885-86 havde l å rt
sygeplejegerningen pa Kommunehospitalet, så rlig ved underst½ttelse af sin gudmoder fru Hanne
Fabricius, som da boede i K½benhavn.
Mens sa mange af Lavigneslå gten gik i graven, blomstrede grenen i Vallekilde idet Frederikke
skå nkede vort hjem 9 b½rn:

1. Ingrid, f½dt d. 14. Februar 1875.
2. Ivar, f½dt d. 13. November 1876.
3. Knud, f½dt d. 30. April 1878.
4. Asta, f½dt d. 13. Februar 1880.
5. Gudmund, f½dt d. 13. Oktober 1881.
6. Helge, f½dt d. 24. August 1883.
7. Valborg, f½dt d. 17. August 1885.
8. Dagny, f½dt d. 27. August 1886.
9. Signe, f½dt d. 24. Oktober 1887.

Det blev en velsignet b½rneflok som vi begge forå ldre kun kunde se med glå de pa . De var alle fra sma
af kvikke og livlige, sunde og raske. De fik jo som s å dvanlig forskellige b½rnesygdomme: Sa ledes la i
Januar - Marts de tre å ldste af skarlagensfeber, mens den fjerde Asta, blev f ½dt. Tiden var for sa vidt
vanskelig, som ha ndvå rkerskolen netop den vinter holdtes f ½rste gang i vort eget dertil nybyggede hus.
Jeg blev i seks uger afspå rret fra mit hjem, for at passe skolen; b½rnene la i dagligstuen og
sovekammeret med to sygeplejesker, moster Hanne og Jensine (senere gift med Jens Lund). Moder
Frederikke boede pa loftsvå relset, hvor hun midt i Februar f½dte Asta; en pige Ane forsynede os alle
med mad, men i tre grupper. Murer Jens P. Klink, der var elev, holdt skolestuerne og mit v å relse rent.
Vi kom lykkeligt og vel over det hele.

Far med sine seks ø ldste bårn.

Hanne Lavigne.
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Optegnelser om mit levnet.
Bestemt for mine bÅ rn.
4. hefte: Sörlig om min i 1894 optagne sideordnede virksomhed som handvörksog bygmester.
Fra tiden 1894.

Andreas Bentsen
Om optagelsen af bygmestervirket ved siden af min
virksomhed som h½jskolelå rer har jeg nå vnt tidligere.
Og med opf½relsen af valgmenighedskirken i
Ubberrup med prå stebolig indviet, havde jeg egentlig
tå nkt mig at det var slut med bygmesteriet. Men
kravene kom efterha nden; i 1874 i h½st fik jeg efter
Triers anmodning en ny opgave, nemlig at opf½re til
h½jskolen et stykke lade. Dette blev lagt op i bakken
for skolens nordre udhus i vestre ende, s a ledes at der i
den gamle vej nord om blev udgravet til k å lderrum
for rodfrugter og laden med k½relo lagt op i bakken.
Kå lder og grund sat af kampesten, det ½vre stokvå rk
bygget af t½mmer, spa ntå kt pa vå gge og tag. Men i
1875 og vinteren 75-76 fik jeg et nyt arbejde, nemlig
at opf½re en hotelbygning med k½relade pa två rs og
derop til i forsideforlå ngelse en k½bmandslejlighed.
Det var min moster Kristiane og hendes mand,
ga rdmand Morten Jespersen i Kvarml½se, der
indtrå ngende bad mig herom. T½ll½se station var
nemlig lagt pa deres mark og noget ma tte g½res.

Andreas Bentsen og hustru Frederikke.
Jeg var meget i tvivl om jeg skulde pa tage mig dette arbejde; Trier styrkede mig af al magt til at g½re
det, fordi han syntes jeg så rlig om sommeren havde god tid, og fordi det var ga et sa udmå rket hidtil og
så rlig med kirken og prå steboligen i Ubberup. Men fortsatte jeg at drive h a ndvå rk og tage betaling
herfor, sa ma tte jeg n½dvendig l½se nå ringsbevis som t½mrer- og murermester. Jeg besluttede mig sa
hertil. Jeg s½gte at skaffe mig den forn½dne attest for "straffrihed", som n½dvendig skulle til, men skulde
jeg nu samle attester fra Kvanl½se, Lejre herred, Holbå k, Roskilde, K½benhavn og Br½ndbyvester, hvor
jeg havde opholdt mig, men hvor ingen kendte mig fra alle disse steder p a ´n gang. Jeg var aldeles
ra dvild. I min n½d spurgte jeg min gode bekendte fra kirken i Ubberup, herredsfoged Hansen (som jeg
ogsa senere skulde fa sa meget samarbejde med) til ra ds. Jo!, siger han, det vil jeg sa må nd g½re; Hoff

skrev straks pa som anden mand, og attest gik da glat igennem hos min birkedommer i Nyk ½bing.
Bygningen af hotellet ved T½ll½se station blev sa ledes mit f½rste arbejde, som jeg pa tog mig for betaling,
og hertil brugte jeg delvis de samme folk som havde deltaget i byggearbejdet ved kirken og
prå steboligen i Ubberup. Jeg ma dog her tilf½je at vi forinden i 1875 om va ren havde opf½rt et ½velsesog forsamlingshus tå t ved kirken (pa Asminderup mark).
Da jeg f½rst var blevet ha ndvå rksmester pa tog jeg mig i de f½lgende a r flere betydelige arbejder rundt
om i landet, mest i vennekredse blandt folk af den Grundtvigste retning p a folkeh½jskoler, hvor jeg var
kendt, ligesom jeg ogsa for skyttekredse byggede en del ½velseshuse, der jo som regel tillige blev
forsamlingshuse. Blandt sa danne arbejder skal jeg nå vne af Kirkebygninger: Betlehemskirken i
Ubberup 1872-73, Filadelfiakirken i H½ve 1879, Korskirken i Vallekilde 1882, valgmenighedskirken i
Lemvig 1883, i Balle (Bredsten sogn vest for Vejle) og i Holstebro i 1884; desuden tegnede jeg Klim
frikirke i Hanherred 1884, i Hj½rlunde 1886, samt i Danebod i Tyler i Nord Amerika i 1893, foruden
Hj½rlunde valgmenighedskirke. Ombygningen af kirkerne i Vejen og Almind ved Kolding tegnede jeg
ved samme tid men fik ikke forslagene godkendte af kirkeministeriets bygningsinspekt ½r i Kolding
(arkitekt Vinstrup). Derimod tegnede jeg i senere a r filialkirker i Hogager, ½st for Holstebro, Stenderup
ved Foldingbro og Ildved, nordvest for Jelling, alle i Ribe stift.
ü velseshusene fik jeg efter egen tegning opf½rt mange af; sa ledes i Vallekilde 1872 (gamle), Ubberup
1874, i Hejls (med friskole) og i Vig i 1880, i Seest og Gevn ½ i Sydstevns i 1881; i Dons, Vejen,
Jå rnl½se og Asnå s i 1882; i Hj½rlunde, Holstejnsminde og ved Ry station 1883, i hvilket a r ogsa det
store ny ½velseshus i Vallekilde blev pa begyndt; pa Hvilan i Ska ne og i Bering 1884, Vå ldega rd i
Gentofte 1885; Ondl½se h½jskole 1888, Eskebjerg i 1889 og i Svinninge i 1890. Af ovenn å vnte kirker
har jeg opf½rt de seks og af ½velseshusene 21. Desuden har jeg af ½velseshuse tegnet mindst f½lgende:
Tune, Stigsnå s med friskole, Haudrup ligeledes, Uldum, Odder, Osted ved Lejre, Bindslev i Vensyssel,
Kelst, Så rslev h½jskoles ½velseshus Fyn, Dons, Skamstrup, Odden, Udsby; Billum, Svejstrup, to i
Sverige m.fl. Ligeledes har jeg bygget folkeh½jskolebygninger i Vallekilde i 1876, i Askov i 1880, i
Hj½rlunde i 1881. Prå stega rde (54) har jeg ogsa ombygget eller nybygget flere af sa ledes: Tranebjerg
pa Sams½, S½nderup ved Slagelse, Vor Frue i Roskilde og Ondl ½se. Af andre st½rre byggeforetagender
skal jeg nå vne: Bygninger for doktor Harp½ht i Snertinge 1876, hele ga rden Svendsbjerg i 1879-80, og
af så rlige landbrugsbygninger flere; de pa Vesterbyga rd og Saltofte ma nå vnes som de betydeligste;
endvidere udhusbygningerne pa Skr½ders ga rd i Askov 1878, hestestaldsbygningen p a Dons m½lle, stald
og ladebygninger hos br½drene J.C. S½rensen og Niels S½rensen i Br½nbyvester m.fl. i 80'erne.
Hele mit ha ndvå rksbyggeri havde bredt sig ud over landet, og der traf tider, hvor jeg med h a ndlangere,
lå rlinge og svende havde over 30 mand i arbejde samtidig; men det store folkehold gav mig kun liden
fortjeneste. Hvor jeg fik noget arbejde, kom man fordi man hos mig ventede at f a det gjort billigst mulig
ma de, da det i reglen var arbejde, hvortil man vilde have folk med forst a else af hensigten, hvor man
savnede midler og derfor skulde have det gjort billigst muligt. Jeg vilde gerne give mine flinke elever
lejlighed til at fa godt lå rerigt arbejde under gode forhold, og gerne give dem en ordentlig dagl ½n. Men
alt dette skulde ikke let blive til nogen st ½rre indtå gt for mig, iså r da de lange rejser slugte en stor del af
min egen fortjeneste. Jeg ma tte derfor tå nke pa at sige stop med selv at holde folk.
F½rend jeg tog denne beslutning ma tte jeg dog nå vne en rå kke arbejder som jeg så rlig pa tog mig for at
fremme indf½rslen af svenskegymnastikken, som vi fik i gang p a Vallekilde h½jskole i 1884, og samme
a r pa Hvilan. N.H. Rasmussen havde vå ret de fire sidste ma neder af 1883 pa centralinstituttet i
Stokholm, mens jeg fik det ny ½velseshus rejst her hjemme. Ved hans hjemkomst tog vi straks fat p a at
forberede opså tning af redskaberne til huset for at det kunde blive endeligt f å rdigt. Det var jo nye ting
vi nu skulde bruge og i meget st½rre antal end vi ellers havde tå nkt os det; det gjaldt sa at sige alt: Thi
som i gamle dage en skra stang til entring, en enkel rebstige, et glattov, og s a det vå mmelige knudetov,
foruden et ligevå gtsbrå t og et par springst½tter til snor; det var hele herligheden, som selv vore bedste
latinskoler var udstyret med i deres store gymnastiksale. Nej her skulde vi bruge 20-30 fag ribbev å gge,
helst mere, 4 flytbare bomme til indstilling og ligev å gtsstang, helst rudestiger, ba de lodrette og
vandrette, 6 glatstå nger, 6 rebstiger, 12 lodrette glattov, 2 skr a entretov med tilh½rende nedl½bstov,

skamler til 30 ` 60 mand eller i al fald bå nke og sa trå hest, buk, plint (eller springkasse) m.m., og alt af
de mest forma lstjenlige og behagelige former.
Sa snart vi var kommet vel i gang med vor svenske gymnastik p a folkeh½jskolen i Vallekilde, hvor
(senere professor, 1894) la Cour straks blev optaget af dette ny fortrinlige materiel, og som med mange
flere ½nskede disse fortrinlige ½velser i gang og forsynede med redskaber, sa kom sp½rgsma let op, hvor
skal vi fa lå rer hertil og forn½dne redskaber.
L½sningen kom snart. Medens vi i 1884 om sommeren efter dr. Holmstr ½ms anmodning fik nyt
gymnastikhus rejst i Ska nes os nå rmest liggende folkeh½jskole mellem Malm½ og Lund, og fik
redskaberne efter N.H. Rasmussens forslag, fik vi lejlighed til at tale med universitetsl å reren i
gymnastik ved Lunds universitet, dav å rende kaptajn (nu ½verste) Norlander. Rasmussen og jeg havde
ved gymnastikfesten i Stokholm (herom senere) set ham med sine flinke studentgymnaster der, og dels
fik vi bes½g i Vallekilde af disse folk og dels fik vi kaptajn Norlander til at modtage et hold danske
h½jskolemå nd til undervisning i to ma neder i Lund som gymnastiklå rerer. De var 12, med Poul la Cour
i spidsen fra September til November 1885, samme tid som N.H. Rasmussen begyndte sin endelige
toa rige undervisning pa centralinstituttet i Stokholm. De 12 gymnastikl å rere for h½jskolerne gik senere
under navn af Norlandertylften, og var Povl la Cour (senere professor), Povl Bjerge og Jens Schr ½der fra
Askov student K.A. Knudsen (Fynbo) fra K½benhavn (nu gymnastikinspekt½r for Danmarks
skolevå sen), gymnastiklå rer Hans J½rgen Rasmussen fra Vallekilde samt t½mrer Laurits Vig herfra;
J½rgen Andersen Bo og Henriksen fra Thestrup h½jskole, Hans J½rgen Nielsen fra Mellerup, Niels Tang
fra Vejstup h½jskole, J½rgen P. Rasmussen fra Lemvig (nu kaldet Kirkebjerg pa Askov) og ?
Da alle disse i 1885 gik ud og satte den svenske gymnastik i gang, og jeg var den eneste der havde sat
mig ind i tilvirkningen af redskaber hertil, fik jeg fra alle sider anmodning om at skaffe redskaber opsat.
Jeg fik forskellige af mine tidlige ha ndvå rkere som havde haft svensk gymnastik til at tage fat, fik en
snedkerfabrik i K½benhavn til at tildanne enkeltheder p a maskine, så rlig ribber og planker hertil,
bomme, rudestiger (hvor til ribber og planker bruges), samt saddelmager til heste og bukkeudstopning.
Da vi fik ½velseshuset pa Hvilan i Ska ne indviet, skete det ogsa at jeg pa fl½jen af 15 ha ndvå rkere viste
svensk gymnastik af danskere, sa var der flere af disse der havde vå ret med at tilvirke redskaberne sa vel
i Vallekilde som pa Hvilan, der var godt skikkede til dette ops å tningsarbejde. Af de steder jeg pa tog mig
ledelsen af dette arbejde var foruden to n å vnte steder: I K½benhavn, Gregersens skolehus, som jeg
byggede med gymnastiksal, i Velg½renhedsskole, i Romerske bades gymnastiksal, i fru Erna
Jul-Hansens skole, i D½treskolen pa Mynstersvej, i Falkenstjernes folkeh½jskole, i Vå ldega rds
gymnastiksal, som jeg indrettede sammen med skolestuer i Gentofte, i landboskolen i Lyngby (kapt. J.la
Cour) og i Tune, i H½ng og i Ondl½se h½jskoler (hvor jeg det sidste sted omdannede et udhus til
gymnastiksal), Trunderup ½velseshus og Ryslinge h½jskoles gymnastiksal, sa vel som Thestrup og
Mellerup h½jskolers sale, Ribe pigeborgerskole og pigeskolernes sale i Aalborg og Hj ½rring. Endelig
tegnede jeg redskabsindretningen til Kalundborg borgerskoles ny sal, som blev forsynet med Silowske
bomme, der tillige med gulvopstanderne var til at nedf å lde i gulvlemmene.
Her ma jeg omtale forholdet til mine arbejdsmedhj å lpere. At jeg ad vejen som foran nå vnt skulde have
skaffet mig velstand, blev langt fra tilfå ldet; da jeg med begyndelsen af 1890 sluttede dette virke, sad
jeg endnu med ba de l½s og fast gå ld i vort hjem i Vallekilde. Dog "dagligt br½d foruden sorg og n½d",
det havde vi altid. Men sa skaffede det mig i alle disse arbejdsa r den glå de f½rst at hjå lpe med at skaffe
hus og hjem for det kristelige menighedsliv gennem opf ½relsen af kirker og prå stega rde for flere
valgmenigheder, for fri dansk skoleliv i pagt med menighedslivet og for godt dansk folkeliv ved ½velsesog samlingshusene til m½desteder for ungdommens idrå tsliv og for folkelig oplysning. Jeg har herved
tillige fa et rig lejlighed til landet over at ophj å lpe og st½tte ungdomsidrå tterne ved mine personlige
erfaringer pa disse omra der.
En ting har alle disse forskellige bygningsarbejder, som jeg har haft at udf ½re givet mig rig lejlighed til:
Nemlig at opdrage og oplå re samt udvikle hos mange yngre landha ndvå rkere af bygningsfagene den
ha ndfå rdighed i arbejdet, indsigt i bygningskonstruktion og f å rdighed samt omsigt for disse i at kunne

lede st½rre arbejder, som er blevet af stor betydning for mange af disse, der nu sidder som
ha ndvå rksmestre ba de i by og pa land og så rlig pa de steder, hvor jeg har f½rt dem hen, og nu virker
som dygtige mestre. Men dette blev ogsa en ting som hjalp til at g½re mig overfl½dig. Selvf½lgelig havde
min ha ndvå rkerskole hertil sin grundlå ggende betydning.
Som tidligere nå vnt flokkedes flere og flere ha ndvå rkere pa folkeh½jskolen i Vallekilde, ogsa for at
nyde godt af den lejlighedsundervisning jeg kunde give dem i deres fag. S a ledes kan jeg nå vne at i
vinteren 1876-77 var tallet af disse vokset til over 20, men dette var nu ogs a ved at g½re mig min
lå rergerning uoverkommelig. Der l½d mange r½ster til mig udefra om at oprette en så rlig skole for unge
ha ndvå rkere; men en sa dan skole, hvor man så rlig ½nsker de yngre anbragt i lå rlinga rene, havde jeg nu
engang ikke så rlig mod pa .
I sommeren 1877, da mine st½rre arbejder pa Vallekilde folkeh½jskole var endt med opf½relsen af den
vestre forlå ngelse af skolefl½jen og opf½relsen af stald til k½erne, overbygget forlå ngelse af laden, samt
af ishuset, sa var det at min hustru Frederikke og jeg bestemte os til den tidligere rejse til Augustm ½det
pa Askov. Her fik jeg, delvis ved forstander Schr½der foredrag og tilskyndelse klarhed over at nu m a tte
jeg begynde en ordentlig undervisning for h a ndvå rkerne; men ogsa blev jeg klar over at det ma tte vå re
for voksne unge, da mine evner så rlig la derfor, og sa tillige for at knytte denne undervisning til en
folkehÅ jskole, for at bringe ha ndvå rkerungdommen ogsa dette gode. At dette lod sig bringe i stand ved
Askov, må rkede jeg nok, men da jeg ma tte have tid til endelig overvejelse tog jeg forel ½big ej
bestemmelse f½r jeg kom hjem. Forel½big gav jeg mig tid til at gennemtå nke, hvad jeg vilde opna .
F½rst og fremmest vilde jeg give dem lejlighed til at komme under a ndelig pa virkning, som denne kunde
fa s pa folkeh½jskolen ved foredragene og ved samlivet p a skolen med de ½vrige kammerater der; men
ved de timer som skolen levnede tid nok til for alle sine elever i kundskabstilegnelse, vilde der blive tid
til en så rlig faglig undervisning pa tegnebrå t og ved regnebog m.m.; skulde de ogsa som
bygningsha ndvå rkere, hvad enten de var t½mrere, murere, bygningssnedkere, malere eller havde andet
bygningsarbejde, lå re at forsta , at alle matte arbejde til det samme mal, nemlig bygningens
fuldf½relse som enhed, og af hvilke alle de enkelte arbejder kun er et led i det hele, er egentlig intet uden
i samba nd med de ½vriges arbejde. Derfor ma den enkeltes arbejde agtes lige sa fuldt som hver af de
andres og alles i få llesskab. De enkeltes fags arbejdere ma lå re at ska ne de andre fags for al overlast af
en hver art, for at det samlede arbejde kan sta få rdig som helhed uden lyde eller brist, alt efter den
mands tanke, som har lagt plan til et samlet hele af alle enkeltheder. S a kan ogsa f½rst en hver enkelt
deltager i arbejdet fa den fulde glå de af sin del heri.
At na et sa dant få lles ma l, ma tte jo ogsa bedst kunne ske na r der mellem arbejderne fra de forskellige
fag blev et a ndeligt få llesskab om at leve i og at virke for et å delt menneskeliv, sa arbejdet under
dagens slid kunne ga forn½jeligt, og samlivet herunder vå re til et godt eksempel for andre. Det var hvad
jeg ½nskede og ha bede at na ved mit fremtidsvirke, sa det vanry danske ha ndvå rkere fra tidligere tid
var kommet i, for at f½re uh½visk tale, for ra hed og hensynsl½shed, for lyst til berusende drikke og andre
udyder, der medf½rte, at man i almindelighed frygtede deres selskab, n ½dig vilde have dem som
husfå ller o.s.v., at det ma tte forsvinde, men at de meget mere ma tte vinde yndest mellem mennesker, og
hjå lpe til ved deres stadige få rden omkring i befolkningen, at vå re gode eksempler pa , hvad en god
folkelig og menneskelig oplysning, parret med flid, drift og dygtighed og lyst til sin gerning er v å rd
sa vel for samfundet, som for samlivet mellem de enkelte mennesker. Noget s a dant var det jeg ved min
skolevirksomhed gerne vilde opna , og strå be at give de unge lyst til at f½re ud i livet.
Til afslutning af nå rvå rende ma jeg endnu anf½re en meddelelse om vort Askovophold 1878 (skrevet
1893): "Pa Askov befandt vi os udmå rket i et behageligt hjem hos Schr½ders, hvor vi i 18 dage
få rdedes frit og ubundet, og i selskab med mange glade mennesker. Da vi havde v å ret der i en otte
dages tid indb½d Schr½der mig til at g½re ham f½lgeskab ud pa hans avlsga rd. Vi kom snart i livlig
samtale, og den sky jeg havde haft for Schr½der, na r han stift sa pa mig, uden at sige et ord, gik nu helt
bort. Blandt andet spurgte han mig, hvad det blev til med min h a ndvå rkerskole?, om jeg ikke tå nkte pa
at fa en sa dan i gang. Hertil ma tte jeg sige nej, at det kunde jeg ikke t å nke pa ; og vi kom sa ikke n½jere

ind pa sp½rgsma let den dag. Han havde dog, uden at jeg straks t å nkte derpa , atter rejst dette sp½rgsma l i
min sjå l, og det voksede. Nu m½dte der mig noget nyt, som gav det nå ring. Trå snitlå rer Henriksen fra
K½benhavn (en begavet kunstner) holdt de tre sidste dage, vi var i Askov, foredrag over kunsthistorie.
Så rlig dvå lede han ved fornyelsestidens (renå ssancens) frembrud, talte om Brunelesgo og Fiesole, om
Michelangelo og Rafael, om Medigå erne og deres forhold til kunsten og folket. Det var en hel ny verden
for mig, og som greb mig med en så lsom magt. Jeg som ej kendte anden kunst end Thorvaldsens
museum og malerisamlingerne pa Kristiansborg slot, vore offentlige bygninger i K ½benhavn, samt hvad
jeg havde gransket i det udkomne af Traps topografi og l å st det lidet og ofte ufuldkomne, som st a r der
om kirkebygningerne; men aldrig havde jeg om disse sager f a et et kyndigt fingerpeg, undtagen nogen
tilfå ldige bemå rkninger af Christoffer Ba g½, engang han var i Vallekilde pa et lå ngere sommerbes½g,
og jeg der havde fortalt lidt om, hvad jeg havde set af norske stavkirker. Jeg havde aldrig v å ret mere
opfyldt af noget, end jeg blev af disse Henriksens skildringer. Den sidste aften vi var sammen, fik
Schr½der en forhandling i gang om vort folks, og dermed ogs a om vort ha ndvå rks, forhold til kunsten.
Jeg var sa optaget at det hele at jeg busede ud med en må ngde sp½rgsma l til Henriksen, og Schr½der
nyttede lejligheden til at trå kke mig med ind i ordskiftet, og fik mig til at udtale mig temmelig
uforbeholdent, hvorved jeg opdagede mig selv p a en vis ma de. Da jeg kom hjem fra Askov gik jeg og
grundede pa alt hvad der var ga et igennem mig i de sidste dage derovre, og nu gik det snart op for mig
og klaredes sa ledes, at jeg f½lte jeg havde mit virkefelt ogsa pa den ma de, mellem den voksne ungdom".
F½rst og fremmest dr½ftede jeg sagen med min hustru, om na r, hvordan og hvor skulde jeg fa begyndt?
Jeg kom da til at tå nke pa hvad Grundtvig havde sagt til Trier: "Det sted, hvor man a benbart som De
har haft lykken med sig til at begynde, skal man ikke, uden man er n ½dt til det, forlade". Dette sagde jeg
til Frederikke, min hustru; dermed var sagen forel ½big afgjort, hvis Trier vilde ga ind pa et fors½g af mig
med nogle så rlige undervisningstimer for de af ha ndvå rkseleverne, som ma tte komme og som havde
så rlig lyst til at deltage.
Trier gik nu villigt ind herpa , og med 1. November 1877 fik jeg begyndt med 24 lå resvende, et antal
der svarede til det forega ende a rs antal. Da jeg havde tegning med samtlige elever hver anden dag i den
store spisestue, gik ha ndvå rkerne her imellem hver dag til tegning. To gange ugentlig holdt jeg s å rskilt
foredrag for disse i s½ndre skolestue. Den f½lgende vinter fortsatte vi pa samme så t; dog havde det vå ret
en ulempe, at spisestuen havde vå ret for m½rk i de korte vinterdage, na r hele stuen var fuld, hvad den nu
altid havde vå ret. Men Trier tilb½d nu i 1878-79 at bytte rum, sa vi fik tegning i de to skolestuer ovenp a
om eftermiddagen. Men nu kom den st½rste ulempe; na r ha ndvå rkereleverne f½rst ogsa i fritiden havde
fa et tegnebrå dderne pa bordene efter middag, sa gik det ud over alle de som ved bordene havde faste
pladser ved skufferne til deres b½ger og sager, og i fritiden ellers blev ha ndvå rkerne pa bordene med
deres tegnebrå dder og spå rrede nå sten al adgang til skuffer og skrivepladser for andre; krigen ved
tegnebrå dderne blev sta ende og vi ma tte finde anden udvej, hvordan det end m a tte f½je sig.
Fors½get i de to vintre var imidlertid for mig lykkedes og til forel ½big tilfredshed for ha ndvå rkerne. En
undervisning, hvor "lå rlingernes trang og lå rerens evne" m½dtes pa en naturlig ma de var i få rd med at
fremsta . Jeg var nu klar over, at pa dette omra de ma tte jeg have min gerning, men kendte ogsa min
begrå nsning. Sk½ndt jeg f½lte, at hvis jeg skulde blive tilfreds med min gerning m a tte jeg have frihed til
at ordne alt hvad det så rlig angik, som jeg skulde lå re de unge, og indrette mig dermed pa min vis, sa
ma tte jeg pa den anden side ogsa have hjå lp til den a ndelige pa virkning, som jeg ansa for fuldt sa vigtig,
men som jeg ej selv magtede. Jeg ma tte derfor have min gerning fremdeles som et led i det
oplysningsarbejde, som udf½rtes pa folkeh½jskolen, og som det for mig gjaldt om, at h a ndvå rkerne fik
deres fulde udbytte af lige sa vel som de andre unge i blandt vort folk, og uden hvilket jeg ej kunde n a
det ma l, som det var mit ha b at na , som jeg foran her har pa peget.
Nu gjaldt det f½rst og fremmest om at fa bygget. Dette byggeri ma tte jeg selvf½lgelig selv s½rge for; na r
blot jeg kunde fa sagen i den rette gå nge. Trier gav beredvillig tilladelse til p a hans grund at opf½re
skolebygningen. Forel½big var denne min ejendom, men Trier tilb½d dog ved mulig fratrå delse at k½be
den af mig til rimelig pris, sa der kunde vå re nogen sikkerhed for de la n jeg hertil ma tte g½re pa mit
"å rlige ansigt". Jeg kunde nemlig ej fa jorden i eje, som huset stod pa . Men alt gik så rdeles vel. Mejerist

Hans Rasmussen, Arby (nu gmd. i Så rslev) tilb½d mig straks 100 kr.; og jeg fik flere af ham senere og
beholdt dem i flere a r. Sa fik jeg 1500 kr. at la ne hos mejerist S½ren Jensen i Eskebjerg, hvem jeg havde
bygget for, og som jeg ligeledes beholdt til jeg fik det hele i eje i 1883, og jeg fik s a et prioritetsla n deri.
Hos andre fik jeg mindre summer, og bygningen rejste sig i sommeren 1879. Da vi hejsede kransen kom
skolepigerne og skå nkede os et stort Dannebrogsflag til stang; det blev forel ½big hejst pa bygningen.
Trier m½dte med en tale i dagens anledning. -Jeg byggede den sommer valgmenighedskirken i H ½ve og
da vi lige havde fa et rejst tag og ta rnspir pa denne, havde jeg murerne fra kirkebygningen til at mure
huset f½r rejsning, hvad der lod sig g½re i mindre end en uge. Da skolebygningen blev taget i brug 3.
November 1879, ½nskede ba de Trier og Hoff i alle skolekarlenes nå rvå relse os tillykke, som yde og
nyde ved undervisningen indenfor skolens v å gge.

Jeg havde indrettet
skolehuset forel½big
med en stor forstue,
et mindre vå relse til
h½jre i sydgavlen,
bestemt til lå sestue,
to lange tegnestuer
med mange vinduer
mod ½st, og endeligt
et stort vå rksted mod
vest, hvorom det store
vindue i nordgavlen
med sit
undersiddende panel
(bestemt til
indgangsport for
st½rre ting) endnu
bå rer vidnesbyrd om.
Jeg skulde dog ej fa
videre brug for dette
vå rksted. Elevtallet
der den f½rste vinter
var 26, steg i
1880-81 til 47; i
vinteren 1881-82
blev det 57. Nu ma tte
jeg dengang tage det
halve vå rksted ind til
skolestue og i
1882-83 det hele, da
tallet nu var 64.
Efteraret 1879
begyndt jeg ene; det
var mig dog
besvå rligt at
undervise de 26
fordelt i to skolerum.
Efter Jul fik jeg dog
en af mine tidligere
elever:
tÅ mrermester Erik
Eriksen (nu
Handvø rkerskolens fårste bygning, dog senere medforlø ngelse mod syd i
gasvå rksbestyrer i
Nyk½bing) til hjå lp i 1883.
en ma nedstid.

N. H. Rasmussen.

Fastelavns mandag (13. Februar 1880, netop vor Astas
f½dselsdag) kom min senere flera rige trofaste hjå lper til
vort hus. Han slog forel½big fast bo hos os, fik sit hjem
hos os indtil Sept. 1885 og tog f½rst fast bopå l i
K½benhavn i sommeren 1887, da han helt sagde os farvel,
som fra et gammelt hjem. Rasmussen sa jeg f½rste gang i
1878, da Svendborg amt (kaptajn Edvard Nielsen) havde
indbudt amtsskytteforeningerne til at m ½de med deres
gymnaster til kappestrid i Svendborg. Fra Holb å k amt
lejede vi et dampskib i Kalundborg og sejlede dertil om
natten sa vi var i Svendborg om morgenen. Det var f½rste
gang vore unge sa ordentlig god gymnastik. Så rlig
forn½jeligt var det at se de flinke kredse fra Sydfyn kappes
med K½benhavnerne. Disse havde dannet en så rskilt
forening af folk som havde gjort gymnastik i K ½benhavns
skytteforening, var blevet udstyret med smukke hvide
dragter af davå rende vekseler Hansen og m½dte nu som
den bedst uddannede flok man nogensinde havde set.
Blandt disse kendte jeg kun Svend H½gsbro, hvis ½velser
jeg allerede havde lagt må rke til i 1871 pa K½benhavns
skydebane, hvor ungdomsskolen havde ½velser ved
prisskydningen. Man havde i Kors½r ved overfarten glemt
tre tr½jer, som vekseleren sendte så rskilt damper efter, da
vi sejlede ind i Svendborg sund, hvad vi senere fik at h ½re. N.H. Rasmussen
Det blev en forn½jelig fest pa den lige forladte dyrskueplads, hvor landmandsforsamlingen var holdt.
Ved den lejlighed sa jeg en gymnast af k½benhavnerne i hvid underbeklå dning hvid hue men i sort
frakke (man forholdt ham en tr½je, fordi han havde en knå skade). Han gjorde tjeneste som opsyn og
afviser for trå ngsel pa gymnastikpladsen. Jeg morede mig over den k½benhavner, som gik og snakkede
godt for folk som trå ngte pa , og så rlig h½rte jeg ham "snakke godt fynsk" med fynboerne. Ved den
lejlighed fik vi af gamle pastor Birkedal et udm å rket foredrag pa pladsen, f½r "dysten" begyndte mellem
fynboerne og k½benhavnerne; det var Å velser! Festen afsluttedes i Kristiansmindes lystskov, hvor
medaillerne blev uddelte fra den h½je altan. Jeg modtog en for vore ½velser; den fulgte siden fanen.
Samme a r, 1878, fik vi lov af Trier til pa Vallekilde h½jskole at holde et uddannelseskursus for
gymnastiklå rere i November ma ned. Men hvor fik vi lå rere fra. Sa trå ffer det heldigt, at vi dette eftera r
fik indbydelse fra K½benhavns skytteforening om at komme ind til en kapskydning sammen med skytter
fra de sjå llandske skytteforeninger. Jeg ma om denne tilf½je, at vi stod smukt ved skydningen. En
16-a rig skytte at vore, Peter Hansen, skovfogdes½n fra Lerkenborg (senere drå bt af den nuvå rende
lensgreve ved et va deskud i en mose pa sneppejagt), blev bedste skytte sammen med Ingeman Petersen,
K½benhavn, sa at hvert enkelt skud for hver, var n½jagtigt ens. Der blev lodtrå kning. Festen holdtes
bagefter pa den kongelige skydebane.
Ved denne lejlighed s½gte jeg Svend H½gsbro, for at fa hjå lp i gymnastiklå rer-sp½rgsma let hjemme.
H½gsbro viste mig til den ny gymnastikforenings tre bestyrelsesmedlemmer. Blandt disse genkendte jeg
ham med den sorte frakke over den hvide dragt fra Svendborg. Det var polytekniker N.H. Rasmussen.
De andre to var nuvå rende havnebygmester M½ller og en kommis Oskar Friis nu k½bmand pa Lolland
(55). Efter forhandling med dem og tillige med oberst Vaupell, som samme sommer havde bes ½gt vor
skytte fest for Holbå k amt i Kalundborg, fik vi anvisning p a tilstedevå rende stabssergeant (senere
l½jtnant i Kolding), Brunsga rd. Han var en i K½benhavn bekendt gymnastiklå rer (hvor han gik under
navnet "Ruff"). Han pa tog sig ledelsen i de f½rste otte dage af vort kursus i Vallekilde, havde en
medhjå lper, sergent Greve, til det daglige arbejde i November, og endelig kom Brunsg a rd et par dage til
afslutningen. Undervisningen lykkedes udm å rket, og her fik gmd. Peder Madsen, Vallekilde, som havde
vå ret en flink korporalselev som soldat, sin endelige uddannelse, og overtog nu gymnastikl å rerpladsen

pa Vallekilde h½jskole fra 1878 til 1884. Dette blev den f ½rste delingsf½reruddannelse i gymnastik i de
Danske skytteforeninger, og det vakte stor opm å rksomhed blandt disse. Af virksomme folk i
skyttesagen var cand. mag. Povl la Cour, Askov. Han fik n å rmere oplysning hos mig om udfaldet og i
eftera ret 1879 fik han med lå rerhjå lp fra Frederits et liggende kursus oprettet p a Askov, lige som vi
ogsa fortsatte samme a r.
I sommeren 1879 havde vi indbudt K½benhavns skytteforening og gymnastikforening til kappestrid i
Kalundborg. Festen gik forn½jeligt og blandt gymnaster kom min tidligere bekendt N.H. Rasmussen,
som den sommer var marinesoldat (men gjorde den sommer tjeneste som tegner). Festen lykkedes.
Men samme h½st var jeg til statens tegnekursus i industribygningen, og i det ny h ½jskolehjem i
Fiolstrå de, styret af fr½ken Mathilde Petersen (nu fru Klint), m½dtes jeg stadig med N.H. Rasmussen og
der sluttede vi et venskab, der snart efter skulde blive indg a ende. Kort efter Nyta r 1880 fik jeg brev fra
Rasmussen, at han med udgangen af Januar fik sin polytekniske ingeni ½rexamen afsluttet, og hvis han
ikke straks fik en plads, som han s½gte i Arhus, om han da ikke kunde g½re lidt gavn pa min
ha ndvå rkerskole resten af vinteren? Jeg sagde straks jo, at jeg tr å ngte ha rdt til hans hjå lp, og
Fastelavns Mandag 1880 gav han m½de.
Min Asta var netop f½dt den dag. Det traf ogsa at dagen f½r var valgmenighedskirken i H½ve, som jeg
havde bygget, blevet indviet og med festdagen efter dernede. Som n å vnt la de tre å ldre af vore b½rn af
skarlagensfeber. Men pa skoleloftet havde jeg et kammer, hvor Rasmussen kunde bo, og ellers m a tte jeg
henvise ham til folkeh½jskolen hvad kosten angik, hvad Trier, som nu kom hjem fra H ½ve, beredvilligt
ydede. - Nu lettede det for mig; Rasmussen viste sig at v å re en udmå rket lå rer, som vandt sine elevers
fulde hengivenhed, og nu tog vor gymnastik ved hans deltagelse rigtig fart.
Da skolen sluttede, tog jeg til Askov, hvor Schr ½der
½nskede jeg skulde bygge for ham en ny
foredragssal med overliggende elevkamre, og med
trappe til forbindelse af dette ny og af
gymnastiksalen (som var bygget efter arkitekt
Fengers tegning) (56). Rasmussen fik lyst til at
bes½ge Askov og hjalp mig med samtidig ved det
forn½dne opma lingsarbejde af pladsen og af de
bygninger, som skulde forbindes. Dette skete ved at
den gamle foredragssal blev delt til en lå sestue og
et arbejdsvå relse for Schr½der med ´n til
dagligstuen liggende mellemgang bag den store
forstue, som tillige fik en ny overbygning med
frontgavl. Forbindelsen med gymnastiksalen skete
ved et ottekantet nyt ta rn, hvori en rund trappe
opsattes, som gav adgang til de over foredragssalen
lagte ny elevkamre, til en pall, som byggedes over
en forstue til gymnastiksalen. Senere byggede jeg
Schr½ders drivhus og la Cours huse m.m. Til
Augustm½derne var jeg stadig med i disse a r, og det
er ved et at disse m½der at modsta ende billede er
taget med ovennå vnte ny bygning.
Askov håjskole ved et sommermåde efter
nybygningen.
Da det at fa ingeni½rarbejde i Arhus mislykkedes for Rasmussen bad han mig om at f a lov til at arbejde
ved t½mrerha ndvå rket, en anmodning jeg im½dekom med glå de. Han gik ved hjemkomsten straks i
arbejde; var med til at bygge ½velseshuset i Vig, Hj½rlunde h½jskole og friskolen med Å velseshus i

Hejls. F½lgende vinter tog vi fat med frisk mod pa ha ndvå rkerskolen, og nu var der ha rdt brug for os
begge her. Nu fik Rasmussen mig til at tage gymnastikken op til stadighed efter fors ½get vinteren f½r; 41
a r gammel tog jeg fat sammen med ha ndvå rkereleverne om morgenen, og holdt ved dermed i 20 a r til
uberegnelig velvå re og lykke for mig til jeg var 61 a r, i hvilken tid jeg holdt mig ungdomsfrisk, og
må rkede ej at alderen tog pa mig f½rend da. Til at begynde med var det jo den gamle gymnastik, men
jeg gik jo tr½stig pa med två rspring pa hesten, hvor jeg i sidevolten overgik alle de andre, i trapez,
smidigheds½velser og stokkeslag, i hvilke sidste jeg ikke gav andre noget efter.
I 1881 holdt de Danske skytteforeninger en stor fest i Nyborg s a vel med skydning som med gymnastik;
ogsa dertil sejlede vi frem og tilbage med Arhus - Kalundborg linjens dampere. Det blev en udm å rket
fest for os. Vel gik skydningen ikke allerbedst; men vi havde dog mange s å rdeles gode skytter pa
banerne, af hvilke vor bedste folk var dels fra H ½jby sogn i Odsherred og dels fra Arby sogn ved
Lerkenborg, hvor skovfoged Hansen havde l å rt ungdommen at bruge riffel, og smed Kristian Andersen i
Melby så rlig havde uddannet ungdomsskolen med salonb ½sse.
Med gymnastikken gik det nu os fortrinligt, hvad vi blandt deltagerne s å rlig skyldte cand. polyt. N.H.
Rasmussen og lederen ga rdmand Peder Madsen i Vallekilde. Vi fik gymnasterne ordentlig sam ½vet ved
at tage ud, så rlig til Odsherred og til Kalundborg, i hvilke egne ½velserne stod h½jst, og vel forberedt
samledes styrken, 34 mand i Kalundborg til sam ½velse f½r afsejlingen til Nyborg. Af skytter og
bidragere var der med ovennå vnte tal, styrelse indbefattet over 200. Kommen til Nyborg 1. dags morgen
fik alle sig vist bosted. Jeg kom til at bo p a Nyborg m½lle sammen med oberst Vaupell. Straks pa
formiddagen stillede hele styrken og vi rykkede ud p a ½ster½ne. Skytterne sk½d f½rste dag pa 300 alen
og anden dag pa 400. Holbå k amts gymnaster kom f½rst til ½velse anden dags formiddag. Det var den
gamle gymnastik med de alm. ½velser og sa smidighed½vleser, barre, trapez og stokkeslag. Vore 34
mand udmå rkede sig, let kendeligt pa hvid lå rredshat med skyttetegnet i panden, og s a de altid senere
kendte bla livremme med må anderborden, skå nket af h½jskolepigerne for broderiets vedkommende.
K½benhavns gymnastikforening vilde ej deltage i kappestriden. Derimod m ½dte Akademisk
skytteforening op med sit gymnastikhold, og de fik velfortjent 1. pris. Men derefter fik Holb å k amt
skytteforening 2. pris for sin gymnastik, men det var ogs a velfortjent. Prisgaven var et stort s½lvbå ger
med Molins bå ltespå nder indgraveret og med indskrift. Det gemtes hos foreningen indtil den dag jeg
afgik som formand for amtskytteforeningen, efter 25 a rs arbejde som sa dan i 1899 da
amtsskytteforeningen delte sig. (Bå geret er nu Knuds).
I 1881 fik jeg et st½rre arbejde med at bygge et nyt stuehus for sognepr å st Henry Beck pa Sams½. Hertil
var Rasmussen med en tid, medens Jens Snedker fra Permelille var formand. Senere tog Rasmussen med
Hans H½jsga rd som formand til Sydstevns at bygge ½velseshus. Ba de i Vig, Hj½rlunde, Hejls, Sams½ og
Sydstevns, ligesom senere i Vallekilde og Lemvig samlede Rasmussen s a vel sine egne kammerater som
stedets ungdom til frivillige ½velser i deres fritid, sa vel i legems½velser som i skydning, og alle vegne
hvor han kom, tog disse idrå tter fart og vakte sansen herfor ba de blandt unge og å ldre.
I Vallekilde var der i 1880 og 81 stå rke ½nsker fremme om at fa en kirke bygget for valgmenighed; nu
havde vi siden 1873 om va ren taget til Ubberup, hvor vi havde sluttet os til valgmenigheden der. Dog
sk½ndt tilslutningen herfra stadig voksede p a grund af de fortvivlede kirkeforhold i pastor Binzers tid, og
vi i nå sten ti a r rejste de henved tre mil derud, de unge ga ende, de å ldre k½rende, sa var det iså r dr½jt
for vor hustruer, der ofte i halve a r kunde vå re hindrede fra disse seks mils ture. Det var store ofre
enkelte bragte. Sa ledes k½rte Rasmus Rasmussen, Bjerres½, hver anden S½ndag a ret rundt og han tog
alle pa , sa mange vognen gav plads til, foruden ham og hustru. Altid k ½rte min hustru og jeg med ham i
alle disse a r, na r forholdene tillod det; noget vederlag fra os vilde han ikke modtage. - Han var altid i
kirkesp½rgsma l min trofaste ra dgiver. Efter adskillige forhandlinger og fors ½g pa at fa byggegrund
(hvori jeg personligt var stå rkt optaget, fordi jeg manglede grund til mine bygninger), fik jeg tilsagn fra
menighedsmedlemmer om, at hvis jeg kunde k ½be jord ma tte jeg fa ra dighed over 1000 Kroner for Ø
tnd. land til kirke- og begravelsesplads. Nogen skulde handle, og efter forskellige fors ½g k½bte jeg min
genbos hus (der hvor jeg nu bor pa mine gamle dage) for en pris af 7500 Kroner (foruden alle p a l½bne
omkostninger) for hus og jord; (3 tnd. land).

Det var voveligt af mig; men det gik
endda godt. Der var flere der gerne
vilde k½be byggepladser som Jens
Lund, gamle Jens Pedersen (nu fr½ken
Malling), Henrik Nielsen, N.H,
Rasmussen, Peder Bukh og Jens P.
Klint. Vi skulde foruden kirkeplads
have holde- og staldplads, o.s.v. I
Februar maned 1882 k½bte jeg hus
og jordlod og nu lagde jeg planen,
hvorefter jeg vilde udstykke og hertil
fik jeg udmå rket hjå lp af min kå re
ven Chr. Weitemayer, som blev min
juridiske ra dgiver og som ordnede
udstykningerne.

Eftersommeren 1880.
Jeg fik k½bt t½mmer til rejsestalden, fik forel½big hjå lp i to dage ved skolens slutning af en del
ha ndvå rkere (t½mrere), som pa to dage bandt huset af og rejste det. Sa snart Burchardi h½rte, vi skulde
bygge kirke, kom han k½rende med et lå s mursten, som han skå nkede os. Valgmenighedens k½rende
må nd, k½rte straks de forn½dne gra sten sammen til byggegrunden. Tegningen (som jeg alt havde gjort
det f½rste udkast til to a r f½r) blev nu gjort få rdig i en fart, og grundstenen blev nedlagt d. 27. Marts, ved
en festlighed beskrevet i kirkesynsbogen.
Ved begyndelsen af a ret 1882, lå ste vi om en gymnastikfest i Stokholm, hvortil foreninger fra alle
Nordens lande skulde indbydes til at deltage. K ½benhavns gymnastikforening var ogsa indbudt, men
vekselerer Hansen var fornå rmet over at indbydelsen ikke havde taget tilb ½rligt hensyn til at kapt.
Balck med en lille flok svenskere, der fra Belgien i h ½st 1880 var rejst tilbage gennem K½benhavn, og
der var blevet udmå rket modtaget ved en få llesopvisning pa Frederiksberg slotsgymnastiksal.
K½benhavns gymnastikforening sagde nej! Rasmussen og jeg havde regnet med at slutte til hos
K½benhavnerne; det glippede, men med vilde vi. Nu benyttede jeg mit med en svensk dame p a Askov
stiftede bekendtskab, friherreinde fr½ken Eva Marie Rappe, s½skendebarn til den senere bekendte
svenske krigsminister, general Rappe. Hun havde en skole for halv- og helvoksne damer, mest fra
Stokholm.
Vi tog f½rst over til Malm½ (hvor jeg efter t½mmmerhandler Frits Triers anvisning udtog de 8 stk. 11
alen s½jler vi skulde bruge til korskirken i Vallekilde og derefter tog vi med natsnelltoget (2 kl.) lige til
Stokholm, hvor vi var kl. 8.

Handvø rkerelever fra vinteren 1881-82.
Og hvem stod pa perronen?, fr½ken Rappe! - Hun var taget ind med morgentoget for at m½de os. F½r vi
tog med toget videre til Thureberg station, der ventede lidt, f ½rte hun os f½rst op pa Gustav Adolfs torv;
vi sa hans billedst½tte, og derefter op pa Lejonbakken, den store trappe midt p a slottets forside, hvor der
er en herlig oversigt over omgivelserne og sa torvet bag slottet, det Stokholmske blodbad holdtes 1520.
Derefter tog vi til Thureberg, hvor hendes vogn holdt for at k ½re os til Skansen, hvor hendes villa l a ,
omgivet af vå ldig store birketrå er tå t ud mod Edsvigen. Nu b½d hun os rigtig velkommen. Nu skulle vi
f½le os hjemme der.
Samme eftermiddag k½rte hendes vogn os til slottet Ulriksdal, hvor kong Karl 15. havde haft sin
sommerbolig, og hvor vor nuvå rende dronning Louise havde haft sin barndoms og f½rste ungdomsbo.
Karl 15.'s arbejdsrum stod endnu ur½rt med alle hans sager, og ligeledes stod hans sidste maleri
halvgjort pa staffeliet.
En f½lgende dag var vi Stokholm, hvor vi sa os om, så rlig i rigets museum med dets mange forskellige
kunstgenstande: Malerier, billedhuggerarbejde o.s.v. Af billedhuggerarbejde var der is å r de to
kå mpefigurer: Fogelbergs Thor med Mj½lner og Sergels Odin, der begge sta r i trappehallen. En dag var
vi i Upsala, hvor vi f½rst sa den prå gtige domkirke der dog stod langt tilbage for den i 1702 delvis
nedbrå ndte kirke, men som senere er tilbagef½rt til sin oprindelige form. Af gamle minder er s å rlig
Gustav Vasas kapel og alle de prå gtige s½lvkar og guldvirkede bispeka ber, som i ½vrigt endnu findes.
Vest for kirken var et nyt universitet under opf ½rsel, og syd herfor la pa en h½j bakke Upsala gamle slot
med sine to runde hj½rneta rne. Med toget tog vi ud til gl. Upsala med
sin å ldgamle kirke bag ved de fire må gtige h½je: Odins, Thors og Frejas h½je, samt Thingh½jen, den
samme, hvor Torgny lagmand i spidsen for b½nderne lå rte den gamle konge Oluf Sk½dkonge skik, da
Hellig Olof havde sendefå rd til Upsala-kungen for at fri til hans datter Astrid og kongen vilde n å gte det.
I Stokholm havde vi f½rste morgen ga et gennem Slottet og ud pa Stortorget, hvor Christian 2. havde
holdt det store blodbad; derfra ned p a ridderholmen og over Helliga ndsholmen, hvor den unge Magnus
Birgersen var blevet henrettet, efter at Arvid Sma lå nding havde fulgt ham fra Danmark, hvor
forå ldrene kong Birger Magnussen og hans dronning Merete (eller Margrethe) havde opholdt sig (man
siger en tid pa Holbå k slot). Senere en dag var vi i Ridderholms kirken, hvor alle de ypperste af
Sveriges konger efter Gustav Vasa ligger begravet, og hvor en må ngde gamle faner var ophå ngte,
deriblandt en må ngde danske. Sa var vi ogsa i Rigsdagshuset, hvor vi h½rte ba de pa forhandling og pa

afstemning, hvad de kalder "omrostning".
Det vi var rejst efter var jo for os det bedste: Gymnastikfesten. Den holdtes p a Skepsholmen, ½st for
slottet; vi ser foran då mning med k½revej derud. Åvelserne holdtes i "Flottans eksersitshus"; en sal p a
omtr. 100 alens lå ngde, hvor halvdelen i midten var bestemt til ½velser og 1/4 i hver ende var forsynet
med skra t bag hinanden hå vede bå nke, med nummerplads. Jeg tå nkte det i alt rummede 100
siddepladser.
Vi kom ind i rette tid, sa med forundring pa alle disse mange faste vå gredskaber (som jeg dog f½r havde
set noget tilsvarende i Goteborg). Over d½ren var en stor flagsmykket byste af: Pehr Henrik Ling, et
navn jeg kun et sted f½r havde lå st, nemlig i den norske kaptajn Bj½rnestads lå rebog i gymnastik. Nu
opdagede jeg f½rst hvad betydning dette navn havde i Sverige. Vi s ½gte vore pladser (som den ene dag
var lidt nå rmere, den anden dag lidt fjernere fra ½velsespladsen, modsat). Snart fyldtes b å nkene af
tilskuere, samtlige ½vende gymnaster rykkede ind. Der var Stokholms gymnastikforening og f å gteklub,
studenter fra Upsala, Lund, Kristiania og Helsingfors universiteter, gymnastikforeninger fra Malm ½,
Goteborg og fra flere andre af Sveriges stå der, samt Kristiania turnforening. Sa snart de havde ga et
rundt og var stillet op gruppevis kom kong Oskar II., den h ½je stadelige skikkelse, som jeg havde set f ½r
i Kristiania ved indtoget efter hans kroning i Tronhjems domkirke i 1873. Han var blevet gr a ; hans ha r
var f½r sort. I hans f½lge var kronprins Gustav og den f½lgende dag tillige prins Eugen. Nu blev
velkomsttalen holdt, og derefter rykkede alle de hold ind i omkl å dnings- og redskabshallen, som ikke
skulde foretage ½velser. Ved kongens plads sad tillige dommerne, vistnok fire. Kun en mindes jeg:
Oberst Nyblå us, forstander for det kgl. gymnastiske centralinstitut, dalkarlevisens digter.
Nu gik ½velserne i gang, f½rst nogle stadsforeninger; sa Lunds studenter, Kristianias studenter,
Stokholms få gteklub o.s.v. Alle f½rstnå vnte var svensk gymnastik, noget for os helt nyt; men s a kom
få gteklubben; dels floretfå gtning og sabelhugning og dels få gtning mellem dolk og vå rge (floret eller
sabel). Det sidste få ngslede os mest, da dolken stadig sejrede. Senere kom Kristiania turnforening og
Helsingfors' studenter; det var tydske ½velser med ringe, barre og rå k (som vi havde set f½r i
K½benhavn); dog havde begge hold flere fritst a ende ½velser af svensk form. Sa havde finnerne tillige
stavgymnastik (vistnok oprindelig fra Bayeren), smukt blanke st a lstave (hule) hvormed de gjorde en del
½velser i forbindelse med fritsta ende gymnastik. Sidst af alle hold var i de to dage Stokholms gymnastik
forening under ledelse af kaptajn Balck; men det var glanspunktet af festen. Det var en stor forening,
mindst 60 mand; og sa var det de sk½nneste og mest fortrinlige ½velser vi sa . Sa tillige den fuldendte
holdning som svenskerne så rlig havde fremfor finner og norske turnere, men som ingen overgik
stokholmerne. Deres spring pa hest var så rdeles gode (kun et kort fast springbrå dt, for at betegne
opspringsstedet). Ingen voltigerbomme, men kun et par p ½lser som betegnede saddelstedet. Men sa satte
de sig dog til lå ngdeoverspring fire mand bag hinanden opret i saddelstedet. Man fik dog ingen
offentlige udtalelser af dommerne; om de enkelte foreninger fik nogen meddelelse ved jeg ikke. Derimod
alle ud½vende deltagere fik indbydelse til at m½de om aftenen til fest pa Hasselbakken, og hertil fik vi to
danskere ogsa indbydelse. Det blev en sk½n fest. Her talte professor i Upsala, Fritjof Holmberg, rigtig
alle studenters yndling. Her talte den gamle skoleinspekt ½r for Stokholm, Meyerberg; endvidere obersten
og skjalden Gustav Nyblå us, og m.fl. De tre talte udmå rket; den f½rste om ungdommen som den var og
b½r vå re; den anden om idrå tslivet i Upsala i hans ungdom og endelig Nybl å us, som talte om Nordens
helte, en tale jeg i ½vrigt nogle a r efter fik lejlighed til skriftligt at takke ham for. Hen imod midnat
skulle finnerne afsejle, og nu blev der afskedshilsner gensidigt. Til sidst spillede den svenske ungdom
himmelspjå t salen igennem med alle finnerne. Talerne fortsatte, og mange af disse blev b a ret i guldstol;
så rlig pr½vede man at fa fat i professor Holmberg, for at bå re ham; men hver gang flygtede han op pa
talerstolen og begyndte at holde tale. Dog studenternes sidste udvej; de tog og l ½ftede professoren op ved
at bå re den store talerstol med ham i samme rundt i salen og sang.
Der blev ogsa udbragt et leve for os to danske gå ster, hvorefter jeg ma tte op at takke for alt det
udmå rkede vi var blevet ½jenvidner til. Jeg nå vnte i korthed at vort gymnastikliv var ungt, men vi
ha bede pa fremgang, da det var os i k½det ba ret. Jeg nå vnte som eksempel herpa vor s½nderjydske
landsmand Hans Kruger, der da stod som sit folks talsmand p a rigsdagen i Berlin, at han i sine unge

dage sjå lden lukkede den stå ngte grind (ledet) op, men satte over i spring, ligesom han yndede at s å tte
sig til hest ved at springe bag op. - Ja det var en herlig afslutning p a gymnastikfesten.
Sa kom S½ndagen. Rasmussen fulgte Upsalastudenternes indbydelse til at fejre Valborgfesten hos dem.
Jeg var om formiddagen i Diakonissestiftelsens kirke, en central kirke. Vi havde i ½vrigt set to sa danne i
Malm½ pa gennemrejse.
Om eftermiddagen havde fr½ken Rappe indbudt fremmede gå ster for at hå dre mit bes½g. Blandt disse
skal jeg nå vne seminarielå rerinde: Fr½ken Engstr½m (tidligere bes½gt Vallekilde), fr½ken
Klingenstjerne; dr. pilos Nilson (sk a ning) forstander for Nikolaj folkeskole og hans hustru fru Nilson
f½dt Andersson, som jeg i 1870 havde gjort bekendtskab med p a rejsen til Trolhè ttan. Endvidere
forfatterinden fru Langleth, gift med arkitekt Langleth, som i sin tid byggede norges stortingsbygning i
Kristiania, hvor Frits Trier havde gjort bekendtskab med hende og til hvem jeg havde hilsen. Ligeledes
en fr½ken Guldbrand (Askovbekendt) og mulig flere, som jeg har glemt efter 29 a rs forl½b.
Det var en behagelig eftermiddag og jeg fik flere indbydelser til Stokholm i de f ½lgende dage. Den
f½lgende formiddag var vi indbudte til officersskolen p a Karlberg slot, hvor de få rdiguddannede
officerelever havde prå sentation for kong Oskar II og for Kronprinsen. Der var opvisning b a de i
gymnastik og få gtning. Senere skal de bedste som officerer pa toa rigt kursus pa det gymnastiske
centralinstitut, til en viderega ende uddannelse. Man bruger nemlig kun officerer som l å rere i gymnastik
og få gtning i den svenske hå r. Nu kunde vi pa nå rt hold skue kongens herlige skikkelse og sk ½nne
mandige a syn.
Herfra gik vi pa Norre elementörlörovörk (latinskole), hvor kaptajn Balck underviste 200
skolepojkar pa en gang. Det var en gymnastiksal som en kirke (treskibet med sides ½jler af jern). Her fik
vi se hvor sma gutterne gjorde tjeneste som rodemestre (tropsf ½rere) ved alle redskabs½velser, og alt dette
gik med fortrinlig orden. Bagefter havde å ldste klasse en kappestrid med å ldste klasse af Upsala
latinlörovörk. Det var et par smukke hold af omtrent voksne mennesker. Blandt tilskuerne var ogs a
medlemmer af Kristiania turnforening. De tilb½d at vise deres ½velser og f½rte med sig den store
trampolin (springbrå dt). Pa det satte de over 12 mand efter hinanden i oprejst stilling. Det morede
drengene overordentlig. Sa bes½gte vi ogsa skoleforst. Nilsson i Nikolajskole. Der manglede de
gymnastiksal; men sa gjorde de fritsta ende ½velser mellem bordene og st½ttede ½velser ved bord og
bå nk. Dertil har man en lå rebog med tegninger til alle slags stillinger. Vi tilbragte senere en god
eftermiddag i dr. Nilssons og hustrus hjem. Tirsdag bes ½gte vi arkitekt Langleths. Han var en meget
interessant mand. Han havde bygget en må ngde centralkirker, af hvilke jeg så rlig havde taget ideen til
Korskirken efter en af hans grundplaner. Det glå dede ham meget at jeg havde et blyantsudkast af vor
kirkebygning. Han havde kun et at bemå rke; gav mig dertil et godt ra d og som jeg til stor nytte fulgte.
Det angik noget ved pallens form pa begge sider. Han havde den grundså tning ikke at tegne blinde
vinduer. Han sagde, at han kun en gang havde gjort det, og det havde han altid fortrudt.
Nu br½d vi op. Rasmussen rejste op i Dalarne, hvor han traf en dalkulla som i 1874 havde v å ret elev pa
Vallekilde h½jskole nu var hun i 8. a r hjemfaren ved Siljans½en, og gik som kvinderne der og r½g tobak
(af en jernpibe). Jeg rejste en aften ad Goteborg til, k½rte tidlig morgen forbi Skovde mellem Vetteren og
Veneren, passerede snart Falkoping, hvor jeg havde vå ret i 1870 pa rejsen til Goteborg. Hertil kom jeg
inden middag, gik straks pa "Avanti" til Frederikshavn, kom samme eftermiddag til Sindal station og gik
sa til Bindslev for at bes½ge gamle elever. Jeg havde haft anmodning om at komme til Hj ½rring for at
oprette en amtsskytteforening. Jeg traf mange gamle venner i Bindslev, s å rlig lå rer Bonne Petersen og
hustru (elev), Frans N½rremark og hustru, Karen M½lle og "Smedjens" hvis s½n var elev og som havde
bygget et ½velseshus, som jeg havde givet tegning til. Herfra tog jeg til Mygdal skole, hvor jeg bes ½gte
lå rer Madsen, senere Rigsdagsmand (hvis hustru ogs a havde vå ret Vallekildeelev). Om eftermiddagen
tog jeg til Bjergby, hvor lå rer Eskildsen (gift med Marie N½rremark) samlede alle unge fra egnen, som
vå ret i Vallekilde og hvor vi havde en forn½jelig aften med samtale.
Herefter havde vi m½de i Hj½rring, hvor Georg Himmelstrup Madsen fra Mygdal, Eskildsen, alle

br½drene N½rremark og en stor forsamling m½dte. Amtsskytteforeningen blev dannet, og de ledende
må nd valgt, medens jeg derefter gav alle ½nskede oplysninger om sagen. Jeg tog nu med Georg
Himmelstrup til Vra , hvorfra vi gik til h½jskolen Stenum, hvor Georg Himmmelstrup var l å rer og hvis
forstander Thorkildsen jeg kendte godt fra tegnekursus i K ½benhavn, 1879. Herfra rejste jeg hjem ad
Bering, hvor jeg skulde bygge friskoler med ½velseshus ved valgmenighedskirken. Derfra tog jeg over
Arhus-Kalundborg hjem.
Mens jeg havde vå ret borte havde Korskirkens mure rejst sig et stykke, de lave vinduer var indsatte, og
nu fik vi travlt med at hente t½mmeret hjem fra M½rk½v og fa alt t½mmeret afbundet til rejsning med tag
og spir.
Arbejdet skred nu rask frem gennem
sommeren. Jeg havde mange og flinke
folk. De arbejdede for en forholdsvis
billig dagl½n, og mange af dem fik frit
ophold hos forskellige af menighedens
medlemmer. Derfor lykkedes arbejdet
udmå rket og vi fik en rummelig
kirkebygning til en forholdsvis billig
pris. Få rdig stod den os i 12.500
Kroner, ovnene indbefattet. Grunden
kostede os 1000 Kroner. Jeg havde
ganske vist givet 1250 kr. for den,
men da vi pa et menighedsm½de om
eftera ret skulde have betaling opgjort,
fik jeg fra to forskellige må nd at h½re,
at der kun var lovet der ma tte betales
1000 kr. Dette erkendte jeg og
dermed godt; sa bad jeg mig fri for
mere kritik; sk½ndt der jo ogsa var
l½bet omkostninger pa ved k½bet,
tinglå sning m.m. som altid f½lger.
Dog har jeg altid vå ret glad ved at vi
fik det k½b gjort. Senere fik jeg mit
hus i eje; idet jeg k½bte den å ldste
bygning af Trier (resten var mit eget),
og sa mageskiftede jeg tre skå pper
land, som jeg fik til have med et
lignende stykke som Trier fik, der
hvor nu legeplads og boldplads findes.
100 kvadrat alen deraf skå nkede jeg Korskirken i Vallekilde efter tagets rejsning.
til vej.
Kirken vilde vi gerne have indviet til h ½jskolens eftera rsm½de skulde afholdes, og det na edes ogsa . Vi
indgav ans½gning om at indvielsen ma tte ske senest 8. Oktober. Provst Hasle fra Asnå s kom pa
embedes vegne for at syne kirken; der manglede ganske vist flere ting indvendigt, men provsten sagde til
mig: "Ja, De s½rger jo for at alt er i orden". Jeg svarede ja og alt blev s a efter ½nske. Eftera rsm½det
havde L½rdag varet en uge da. En time f½r solnedgang begyndte klokken at lyde (just som vi fejede de
sidste h½vlspa ner ud af bagd½ren); kirken fyldtes derefter med mennesker. Da bedeslagene l ½d, bredte
fru Hoff alterdugen ud, og da det sidste af slagene l ½d, istemte vi alle sammen sangen: "Kirkeklokke ej
til hovedstå der st½btes du, men til den lille by".
Den f½lgende dag havde vi en dejlig indvielsesfest. Vi havde udstedt i forvejen 1000 adgangskort til
menigheden og dens venner, da vi ma tte så tte grå nser for alt utidigt till½b. Da der blev "ringet

sammen", a bnedes d½rene, og mellem 50 og 100 mennesker, som var kommet, delvis langvejs fra
(sa ledes et par vognlå s folk fra Refsnå s) slap endnu ind, men sa var ogsa va benhuset fyldt. Da var
klokken 10 formiddag. Nu foretoges den s å dvanlige indvielsesfest med indgangsb ½n af en prå st,
salmesang, tale af provsten og endelig prå diken af menighedens prå st Hoff. Om eftermiddagen kl. 2 var
der atter gudstjeneste med skriftema l og altergang (omtr. 200 gik til Herrens bord), samt barned a b. To
b½rn fremstilledes (Ester Trier og Gudmund Bentsen) og to blev d ½bte (Age Madsen og et af N. Hansen,
Risega rds b½rn). Alt dette var ikke mindre h½jtidsfuldt. To fremmede prå ster talte her, idet pastor Kragh
fra Kornerup holdt skriftetalen og pastor Hostrup, Frederiksberg, digteren, pr å dikede. Jeg blev straks
antaget som kirkesanger, et hverv jeg fortsatte i over 20 a r, og som jeg var glad ved. Til en begyndelse
prå dikede pastor Hoff en gang om ma neden, Trier som regel to gange om ma neden, na r der var skole,
ellers sjå ldnere. Hertil bes½rgede han selv kirkesangen.

Efter Korskirkens fuldendelse i
1882 blev den f½lgende a r
hegnet, og kirkega rden taget i
brug, ligesom der blev plantet
enkelte trå er og sma grupper. I
1883 byggede jeg en kirke af
lignende form og st½rrelse i
Lemvig, ligesom der efter min
tegning samme sommer
opf½rtes en kirkebygning i
Klim i Vesterhanherred. Den
f½rste var en
valgmenighedskirke; den sidste
var en frimenighedskirke. Til
kirken i Lemvig pa tog jeg mig
for menigheden at indk½be
t½mmer og brå dder i Malm½,
og det blev derefter sejlet til
Lemvig, ligesom menigheden i
Klim fik en del af lasten til
deres brug. I September hejstes
kransen pa kirken i Lemvig.
J½rgen P. Rasmussen (nu
Kirkebjerg i Askov) ledede
arbejdet, med st½tte af N.H.
Rasmussen indtil denne i de
sidste dage i August rejste til
Stokholm for at gennemga et
fire ma neders kursus (så rlig
kort) pa det Kongelige
gymnastiske centralinstitut
for at lå re svensk gymnastik
efter Pehr Henrik Lings system.
Hvad vi havde set a ret f½r i
Stokholm, havde gjort må gtigt
indtryk pa os begge; senere
dr½ftede vi gymnastikkens
fremtid i vort land ved flere
lejligheder; og da jeg en dag i
fora ret 1883 siger til
Rasmussen: "Vi far aldrig
ordentlig gönge i vor
gymnastik, fÅ r en mand giver
sig hen for ordentlig at
uddanne sig, og sa ofre sig og
sin fremtid for den sag".
Rasmussen sad noget og
betå nkte sig men siger sa :
"Kanske jeg skulde forsÅ ge
det". "Ja gid du vilde",
Korskirken, Vallekilde.
svarede jeg ham, og dette f½rte
til ovennå vnte beslutning.
Nu kom der stadigt brevskriveri i gang mellem os. Jeg vilde gerne vide hvordan det gik. I begyndelsen

kedede ½velserne ham noget, men hen i Oktober da han t å nkte pa at tage hjem for at hjå lpe mig pa
ha ndvå rkerskolen som så dvanligt, opdagede han pludselig, at hans brystkasse siden Sept. havde
udvidet sig, idet vesteknappen strammede ham herover. Samtidig blev ½velserne ham forn½jeligere og
han skrev hjem, at nu vilde han gerne blive til Jul, da han nu ventede sig stor udbytte. Dette gik jeg
gerne ind pa , sk½ndt jeg blev forlå sset med arbejde pa dobbelt ma de. Rasmussens sidste brev fik Trier at
lå se, og nu vaktes hans lyst til at skulle have et nyt ½velseshus bygget, noget Rasmussen og jeg i et par
a r havde arbejdet ihå rdigt for, men hidtil uden ha b.
Trier bestilte mig nu straks til at lave tegning dertil og snarest begynde at bygge. Et stykke af husmand
Anders Andersens lod sikrede han sig straks, medens det endelige k ½b snart blev afsluttet; sa snart jeg
havde grundplanen afsat, blev sokkelen bygget og snart kunde jeg bestille t ½mmeret og begynde pa
afbindingen. For at fa skik pa det ydre rejste jeg pa Triers anmodning ind til arkitekt Martin Nyrop, som
f½r havde tegnet skolens hovedtrappe, og han kom med forslag til hovedindgangen, vinduesform og
vå ggenes udstyrelse. Afbindingen af t½mmervå rket med tagform og udbygningerne havde vi alt
få rdige, og til lille Juleaften kunde vi hejse kransen, medens vi i de f ½lgende 14 dage havde vå ggene
beklå dt, gulvet lagt og taget tå kket.
Rasmussen kom hjem fra Stokholm lige til Juleaften. En del af eleverne som var t ½mrere og snedkere
blev Julen over, sa arbejdet kunde blive fremmet i stor hast, og 5. Januar kunde vi fejre h ½jskolens fest
med Juletrå . Den 6. Januar, Hellig 3 Kongers morgen stillede Rasmussen alle h a ndvå rkerskolens elever
op til f½rste ½velsestime i svensk gymnastik, og om aftenen ligeledes med skolens ½vrige elever. Sa
arbejdede ha ndvå rksfolkene om dagen, og sa ledes gik dette til fastelavn, da ½velseshuset nu var sa
få rdigt og tillige udstyret med redskaber at vi Fastelavns Mandag kunde f a vort ny ½velseshus indviet
med mange bes½g af fremmede gå ster, og med den f½rste opvisning i svensk gymnastik. Den f½lgende
sommer blev ½velseshuset malet og udstyret med persienner og med indskrifter senere, efterh a nden som
må rkeligere begivenheder indtra dte, som h½rte til husets historie.
Medens ½velseshuset var under opf½relse, omend under tag, fik jeg en dag brev fra en svensk
h½jskoleforstander, dr. phil. L. HolmstrÅ m fra "Hvilan" ved Akarp i Skane omtr. 3/4 mil vest for
Lund. Han spurgte om han ma tte trå ffe mig for at tale med mig om opf½relsen af et ½velseshus ved sin
folkeh½jskole. Jeg svarede at han var hjå rtelig velkommen og at jeg af Trier havde indbydelse til ham
om at tage en del af sine elever med herover; sa kunde han se at vi netop havde et ½velseshus under
opf½relse, sa her var et godt grundlag til stede, for at g½re aftale om opf½relsen af et lignende.
Indbydelsen blev modtaget og dr. Holmstr ½m kom med 12 af sine elever. Ved dette bes½g aftalte vi at
jeg skulde komme de f½rste dage i April for at trå ffe aftale sa vel om byggeplads som om emner og
arbejde, og dette skete ogsa . Jeg ma her nå vne, at jeg pa denne rejse fik lejlighed til at se en
gymnastiksammenkomst mellem svenske og danske studenter i Lund. Det viste sig her at de sidste var
meget drevne i akrobatik, men de f½rste udmå rkede sig ved deres fortrinlige holdning og formsk ½nne
r½relser. Jeg havde vå ret et par dage pa Hvilan; d. 19 April var gymnastikm½det i Lund og den 20. og
21. var jeg i Sma land, oppe ved Moheda for mulig at k½be t½mmer til gymnastikhuset pa Hvilan, hvad
dog mislykkedes; men rejsen var meget morsom og l å rerig. Senere fik vi alt bestilt gennem en stor
trå lastforretning i Malm½, som atter fik sine h½vlede, pl½jede, straffede brå dder og kelede lister m.m.
fra Link½bing; alt fortrinlig gods og ovnt ½rret, sa det gav fint arbejde.
St.Hansdag drog mine ha ndvå rkere til Hvilan, t½mrere, murere og snedkere. Det var et udmå rket hold
folk med t½mrer Niels Hansen som formand; han var tillige lå rer pa ha ndvå rkerskolen om vinteren. De
blev meget "omtykte" alle, og hvad man beundrede hos dem var deres smukke omg å ngelse og deres
glade sang under det flittige og hurtige fremadskridende arbejde. Samtidig med fuldf ½relsen af
bygningen havde vi fa et hele redskabsudstyrelse i orden pa N.H. Rasmussens forslag herom. Da
bygningen sidst i September fik sin indvielse havde jeg Rasmussen med og jeg og mine 15 svende, som
atter til dagen var samlede, ½vede Svensk gymnastik i det ny hus og til kaptajn Norlanders fulde
tilfredshed.
Det blev for mig et meget betydningsfuldt arbejde den sommer. Jeg vandt mig dr. Holmstr ½ms venskab,

som efter 27 a r er lige trofast mellem os endnu, ja er vokset i fuld forst a else og inderlighed, som nu efter
Chr. Weitemeyers d½d ikke for mig har noget sidestykke blandt fremmede.
Bes½gene gensidig skete af og til. Fru Hedvig Holmstr½m bes½gte os i Vallekilde og min hustru
Frederikke tog med mig til Hvilan i sommertiden hvorefter vi tog til Helsingborg d. 24/7 for at se hendes
moders barndoms-opholdssted, og hvor fra vi over Lyngby bes ½gte min gamle faster Trine og hendes
datter Petra.
Ved den sammenkomst jeg atter havde med kaptajn Norlander fra Lund ved forann å vnte indvielse,
kunde jeg med Triers billigelse indbyde ham med sin flok af gymnasticerende studenter til Vallekilde,
na r de skulde g½re det forannå vnte bes½g af danske studenter gengå ld i K½benhavn.
Min forbindelse med dr. Holmstr½m blev til en stor berigelse i mit liv. Foruden hans venskab, som jeg
nu pa mine gamle dage så tter sa så rdeles h½jt, vandt jeg mig overordentlig mange venner i Sk a ne, fik
ofte forbindelse og dermed tegnearbejde ba de fremtidig pa Hvilan, som den store husholdningsbygning i
Åst (med sl½jdsal til h½vlebå nke om vinteren og vå vestole om sommeren) samt en glasdå kket
forbindelsesgang med en af mig tidligere tegnet forstuebygning, samt ovenp a den store bygning, hvori
der ogsa var opholdssal for eleverne og madsal for hele huset, tillige var soverum for s a stort et antal
elever som "vindsva ningen" (loftsetagen) kunde rumme. Senere byggede jeg boligen p a Lindegarden,
hvor nu dr. Holmstr½m og hustru bor pa deres gamle dage med et lille ga rdsbrug pa 15 t½nder land.
Senere tegnede jeg en ny bygning til landmandsskole, hvor der var foredragssal og l å sestue samt
lå rerrum i 2. etage, bolig for vagtmesteren, kemisk laboratorium (der om sommeren bruges som
husholdningsskole for kvindelige elever) og en del elevv å relser i stueetagen, foruden nogle elevvå relser
i tagetagen, hvor der i ½vrigt er plads til flere af disse. Over midten af bygningen er der en h ½j
udsigtsplads, hvor man kan overse en del af den sk a nske slette. Sa har jeg tegnet en bolig for den
mangea rige lå rerinde pa Hvilan: Fr½ken Amalie Del´n, som nu har udsalg af b½ger, papir og alt hvad
skolen har brug for ved undervisning og elevophold s a vel sommer som vinter.
I h½st (Oktober 1889), fulgte jeg min datter Asta til Hvilan, hvor hun hjalp til den vinter i huset, og i
sommeren 1899 var hun elev der. Samme sommer fra Juni til September var min s ½n Knud pa
Framnös ved Hvilan hos agronom Niels Hansen ved landbruget. Foruden forannå vnte bygninger har
jeg hjulpet dr. Holmstr½m med et sommerhus, "Dalen", nå r H½½r station, hvor han har k½bt en lille
skov pa 19 t½nder land, med forskelligartede trå er og et dejligt bå kl½b med s½ og fossefald.
Men gennem dr. Holmstr½ms anbefaling har jeg desuden tegnet en bolig og ½konomibygning med
elevrum ved Sval½f (folkh½gskolan Fridhem), tilbygninger til folkeh ½jskolen pa Grimslev, den f½rste i
Ska ne, den anden i Sma land; dernå st gymnastik- og sl½jdhus til folkeh½jskolen i Boden (nå r den Finske
grå nse) hvorfra jeg senere fik en af mine kå reste elever, Hall´n, for to vintre; nu er han i Kiruna nå r
den norske grå nse. Ligeledes har jeg tegnet en bygning til sl ½jdsal i kå lderen samt baderum sa vel til
styrtebad som til karbad, og til omkl å dning sa vel dernede, som ved siden af den overliggende
gymnastiksal, alt til ü rebro l ns folkehÅ jskole ved Pa lsboda. Forel½big blev arbejdet udsat, men
professor Torngren fra Stokholm har senere fortalt mig at bygningen er opf ½rt efter min tegning. Mens
arbejdet stod pa ved Hvilan, havde jeg i sommeren 1884 andre betydelige arbejder: S a ledes en ga rd i
Svansbjerg ved Herf½lge syd for K½ge, som blev udflyttet. Dette arbejde blev ledet af t ½mrer Hans
J½rgen Rasmussen, som senere blev vor gymnastikl å rer i ni a r efter uddannelse i Lund.
Sa havde jeg en kirkebygning at opf½re i Balle, Bredsten sogn, vest for Vejle, og derefter en pr å stebolig
ved samme for valgmenigheden dersteds. Det arbejde lededes af t ½mrer Hans SÅ rensen HÅ jsgard fra
Ha strup, som senere ledede flere arbejder for mig. Han havde a ret i forvejen vå ret i Stevns at foresta
arbejdet pa ½velseshuset dersteds. Ligeledes opf½rte jeg valgmenighedskirken i Holstebro denne
sommer; det blev en billig lille kirke kun med spir, men m a tte afpasses efter kredsens sma
formueomstå ndigheder. Den er dog senere, under bedre dage for menigheden af arkitekt Brummer,
blevet udvidet med buet gibsloft og tvillingt a rn mod gaden. Ligeledes opf½rte jeg denne sommer et
½velseshus i Humble pa Langeland, som Hans M½ller J½rgensen opf½rte.

Mens jeg ikke har haft anlå g for rimeri (kun en gang skrevet en sang til min fader, d.10/3 '63) begik jeg
et rimeri ved t½mrer J½rgen P. Rasmussens bryllup i Lemvig, hvor han efter kirkens opf ½relse forel½big
slog sig fast som gymnastiklå rer og t½mrer. Til dette bryllup skrev jeg f½lgende:

Omkvöd: Sa vinder den svend en jomfru.
1. Ung J½rgen sad ved breden bord og prentede han med snille
et billed af det kirkehus, i Lemvig han rejse vilde.
2. Og mester taler til svenden sin: jeg vil dig for sanden sige,
da f½rst jeg rejste kirkespir, jeg få stned mig brud tillige.
3. Ung J½rgen drog sig ud af land, til Ska ne hans hu mon stande,
af Sveriges ranke furustok den kirkesal vilde han danne.
4. Han lader tylfter bord og stok og stuvede sp å r fuld mange;
den snekke gled af Åresund for b½ren blid at fange.
5. I dage seks sa sejlede, han kunde om nat ej sove;
pa ha rden bunk var lejet redt, dog farten ma tte han vove.
6. Den syvende dag sa lå ngelsesfuld i Lemvig monne de lande
hr. J½rgen stod i fremmerstavn med idrå tstanker i pande.
7. Ved skrå ntens fod en ungm½ sta r og tå nker hvad monne bringe
den snekke prud med flag i top, som der l å gger ned sin vinge.
8. Nu foldes ud der travlhed stor med ½kse og sav pa banke,
det kirkespir, at se i sky, er svendens stadige tanke.
9. Og ga r det sent med kirkens mur ma f½r rejses kan spirets tinde
den svend fa r tid at få ste sig en m½, der kan kransen binde.
10. Nu ved hun hvad den snekke bar, som stevned i land s a fage;
med ham som stod i fremmerstavn skal dele hun livets dage.
11. Mens kirken knejser over by, og klokken den kimer vide,
til alterbord det brudepar nu trin med tanker blide.
12. I ly af kirken vil de bo, der J½rgen har rejst sin bolig,
for vennelag og ungdomsid de ½nsker at virke trolig.
Sa vinder, sa vinde den svend sin jomfru.

Der skulde dog inden lang til komme kald til J ½rgen P. Rasmussen om at flytte til Askov som
gymnastiklå rer. Han kalder sig nu Kirkebjerg.
Medens gymnastiksalen rejste sig pa Hvilan under danske hå nder til brug for svensk gymnastik i
Sverige, tog samme gymnastik fart i Danmark pa et helt nyt omra de. Med det fortrinlige udslag af
½velserne i Vallekilde med vinterskolens ungdom efter nyt a r 1884, besluttede Ernst Trier sig straks til at
fa disse ½velser indf½rt ogsa for sommerskolens piger: Trier skrev op til den for f a a r siden i Vallekilde
bes½gende seminarielå rerinde fr½ken Lilly Engstr½m og bad hende, som kendte Vallekilde, at skaffe os
en fuldt uddannet svensk lå rerinde i gymnastik, som passede i vore forhold, og som kunde indf ½re
svenske ½velser. Og nu kom den ventede; det var fr½ken Sally HÅ gstrÅ m fra Stokholm, uddannet pa det
kgl. gymnastiske centralinstitut. Opgaven var vanskelig, men den blev overvundet med t a lmodig
udholdenhed, og ved den lyst som vaktes hos en stor del af de kvindelige l å rlinge. Blandt dem der
st½ttede gennemf½relsen af ½velserne var så rlig Charlotte Bonnevie, som pa en udmå rket ma de
dannede et mellemled mellem fr½ken H½gstr½m og eleverne og som så rlig hjalp til at fa det så rlig
vanskelige sp½rgsma l klaret: Gymnastikdragterne. Disse viste sig jo straks at v å re en n½dvendighed.
Man begyndte i de daglige dragter; men at komme i vej med de lange sk ½rter var umuligt for fr½ken
H½gstr½m, og hun udbr½d en gang i sin fortvivlelse: "Hvad skal jeg dog g½re med de melså kke"? Atter i
1885 kom fr. Sally H½gstr½m igen til Vallekilde og fortsatte sin undervisning p a anden sommer og her
udannede Ingeborg Trier sig så rlig videre, sa hun kunde fortså tte det tredje a r, da fr½ken H½gsted atter
kom til Danmark, men for at tage undervisningen op p a Askov i 1886.

Kaptajn Norlander med student-gymnaster fra Lunds universitet pa Vallekildebesåg i 1885.
I fora ret 1885 kom det bes½g i stand i Vallekilde, hvorom jeg i eftera ret 1884 sammen med N.H.
Rasmussen havde forhandlet med kaptajn Norlander. Denne m ½dte i Vallekilde med 28 svenske
studenter fra Lunds Univer- sitet, af hvilke Rasmussen og jeg havde set en del f ½r pa gymnastikfesten i
Stokholm 1882. Det blev et forn½jeligt m½de. Blandt gå sterne var gamle professor Nathorst fra Alnarp
ved Lund og desuden digteren Hostrup, som begge talte fortrinligt ved festen tillige med Ernst Trier;
begge de sidste blev af svenskerne ba rne i guldstol. Ved opvisningen blev foruden legems ½velserne fra
gå sternes side, sa vel som fra vore elevers, tillige af svenskerne opvist sabelhugning, floretf å gtning (ogsa
med dolk) samt spydkastning.
Spyd og skiver dertil efterlod svenskerne sig og jeg skal love for, at den f ½lgende dag, da gå sterne var
rejste, sa blev der pa pladsen foran skolen ½vet spydkastning i stor stil af vore elever, af hvilke jeg kan
mindes Johan Burchardi udmå rkede sig.
For vor gå ster havde det ogsa vå ret en fest. Derimod blev det en skuffelse for dem p a den ma de danske
studenter tog imod dem pa tilbagevejen.

I va ren 1885 fik jeg en foresp½rgsel fra min gamle mester og tegnelå rer i K½benhavn, Klentz, om jeg
ikke for ham vilde overtage et stort t½mrerarbejde ved Gentofte, Tj½rnega rd, hvor der skulde bygges
teglvå rk. Maskinhuset var allerede opf½rt, men nu skulde der en kå mpemå ssig overbygning opf½res,
120 alen lang og 80 alen bred i en h½jde af henved 15 alen i sidevå ggene, men med forholdsvis fladt
tag. Ovnen skulde vå re en oval lang ovn, skorstenen sta i midten, men de ra mursten indså ttet til
brå nding i en må ngde store partier, sa man kunde brå nde disse efterha nden som de indså ttes i de for
hvert parti dannede kamre, sa ledes at man gik rundt med indså tning, brå nding f½rst ved forvarme, sa
ved fuld brå nding, derefter afk½ling og udtagning af de brå ndte sten, og sa indså tning pa ny af ra sten,
sa virksomheden pa den ma de gik uafbrudt sommer og vinter. Klentz havde fa et afslag af sine folk, som
vilde have h½jere l½n og derfor skulde der skrues. Han pa stod arbejdet var godt betalt. Jeg forelagde
hans tilbud for min medhjå lper i lå rergerningen, t½mrer Niels Hansen, og for fire af mine tidligere
formå nd, som alle n½je eftergik priserne, og sagde de var villige til under Niels Hansens ledelse med al
forn½den hjå lp af vore elever blandt t½mrerne at tage fat pa arbejdet; sa jeg skulde have mit salå r og de
½vrige dele resten sa ledes, som jeg vilde fordele det mellem dem efter alder og dygtighed. De tog fat, og
med lidt skifte havde jeg i alt for kortere eller l å ngere tid 25 må nd i arbejde der.
Jeg pa tog mig da arbejdet som mester, og Klentz leverede alle forn ½dne materialer. Arbejdet kom snart i
gang pa pladsen, hvor murerne alt havde begyndt at grundl å gge til den kå mpeovn, og skorsten h½jere
end rundeta rn, hvori der til sammen gik over en million mursten til brug. Det varede nogen tid inden
hele arbejdsflokken kunde blive samlet. Men nu lejede Niels Hansen en lejlighed for sig og sin hustru,
med hvem han f½r indflytningen lige havde holdt bryllup. Der var i lejligheden en stor stue hvor de fleste
af t½mrerne kunde spise og der fik fuld kost; en del kunde bo der resten boede to eller fire sammen i
byen i lejede vå relser. Samlivet mellem alle disse mennesker var hyggeligt og smukt, og det var i det
hele taget en samling vakre mennesker. Men beboerne i Gentofte var meget forundrede over denne
samling mennesker: "De sang meget, holdt trofast sammen indbyrdes, men de spillede ikke kort, og drak
heller ikke; i det hele taget var de ikke som almindelige h a ndvå rkssvende ellers plejede at opf½re sig".
Da halvdelen af mandskabet var samlet kom der nogle sendem å nd ud fra t½mrernes fagforening i
K½benhavn og vilde forma dem til at g½re skrue; men de svarede at de var i et st½rre selskab som i
få llesskab havde taget sig det arbejde pa , og sa lå nge ikke alle var kommet tilstede, kunde de ingen svar
give. Man holdt derefter ½je med dem, og da en snes mand var samlet kom der anmodning til dem, om
formanden og et par mand til vilde m½de en dag efter fyraften til et forhandlingsm½de.
Herpa blev man enig om at give et afsla ende svar, og i den anledning rejste Niels Hansen ind om
eftermiddagen med afsla ende svar til formanden for t½mrerfagforeningen. De talte herefter noget
sammen; N.H. forelagde ham tilbudet om arbejdsl½nnen i akkordpriser, som han fandt meget rimelige
for dette ru materiale, der skulde arbejdes i, og sagde det var dem der f ½r havde fa et samme tilbud, der
nu vilde have sagen frem. Senere h½rte vi aldrig noget herom, men ved opg½relsen var alle meget glade
for udbyttet.
Den opmå rksomhed den flinke arbejderflok af Vallekildeelever vakte i Gentofte gav sig udtryk i en
udtalelse af direkt½r Philip Schou i K½benhavn i anledning af et angreb overlå rer Eugen Ibsen i Sor½
gjorde pa h½jskolerne og hvor ogsa jeg fik en rap ("den som t½mrer forfarne hr. Bentsen") og som
h½jskolernes tilsynsf½rende svarede pa og her bad om nå vnte udtalelse skriftlig. Den lyder som f½lger:
Aluminia, Kåbenhavn, 10. April 1886.
"Herr. Dr. phil. M. Stenstrup, R. af D!
Paa given Foranledning er det mig som Formand i Skoleudvalget i den tekniske Skole kø rt at kunne
udtale af de Elevarbejder fra Haandvø rkerskolen paa Vallekilde, som have vø ret indsendte til
Bedåmmelse i den nø vnte Skole, vidner om at Tegneundervisningen paa Vallekilde ledes med stor
Dygtighed af Hrr. Bentsen, og at han har forstaaet at bibringe Eleverne grundige Kundskaber, ikke

alene i de forberedende Tegnefag, men sø rlig i Fagtegning for Tåmrere og Murere, hvori der nø ppe
prø steres noget bedre i nogen Kåbstad. At denne Haandvø rkerskole ikke går de unge Mennesker til
daarlige Elementer i det praktiske Liv, derom kunde man sidste Sommer overbevise sig ved at
iagttage det Hold Elever, som under Hrr. Bentsens Ledelse udfårte et stårre Byggearbejde i
Kåbenhavns Nø rhed; der var Flid, Orden, Ro og Å druelighed; der var alt hvad der berettiger til at
regnes for en hø derlig Haandvø rker.
Med håjagtelse Deres
Philip Schou".
En sa dan udtalelse har selvf½lgelig glå det mig, ligesom jeg siden den tid flere gange har m½dt
direkt½ren, der ved sa danne lejligheder altid har vist mig s å rdeles opmå rksomhed.
Samme a r fik jeg hen pa sommeren et andet arbejde i Gentofte, nemlig pa Vå ldega rd, hvor ejeren
grosser Schmedes lod den ene udlå nge ombygge dels til en bolig for gamle pastor Birkedal fra Ryslinge,
hvor forstander Hansen tidligere havde vå ret. Aret efter blev den anden udlå nge omdannet til
skolestuer, gymnastiksal m.m. Det blev nu Hans H ½jga rd der fra Tj½rnega rd kom herop med nogle
mand for at foresta udf½relsen af dette arbejde.
Sommeren 1885 d½de en af mine kå reste lå rlinge: Jens Krag (side 12, nr. 3 fra h½jre side i anden rå kke
forneden), s½n af pastor Kragh i Kornerup - senere Gudbjerg pa Fyn -. Han kom som 14 a rs gut til mig,
var med til at bygge vestre udhus pa Svensbjerg i 1880, var ude om sommeren ved forskellige arbejder
og var sa hjemme om vinteren for at tegne. Han var ogsa med i Ska ne i 1884, gjorde svendepr½ve og
blev optaget pa teknisk Selskabs skole vinteren 1884-85 i mellemste dagklasse og bestod afgang til 3.
klasse, og tog sa om fora ret 1885 arbejde i Hovedstaden, hvor han en tid arbejde p a det nedbrå ndte
Kristiansborg Slot og hvor han for at vige for et nedfaldende stykke t ½mmer tra dte ud, og faldt gennem
flere stokvå rk helt til jorden, men var ogsa d½d i samme ½jeblik. Han var en af de å dleste unge, jeg i
mit lange virke har haft med at g½re. Ved hans begravelse i Kornerup traf jeg anden gang direkt ½r Philip
Schou, som var en af pastor Kraghs venner, og som p a teknisk skole havde lå rt at så tte pris pa denne
yngling.
Jeg ma f½je til, at jeg gennem Jens ogsa vandt pastor Kraghs venskab for livet, som ogs a hans f½rste
hustrues.
I 1887 fik jeg fra en lå rerenke pa Fyn nogle smukke silkebroderede livb å lter med anmodning som
mulig at vå lge dem som prisbel½nning for legems½velser. Der var smukke indskrifter, og pa det ene
stod: Pehr Henrik Ling, d. 2. April 1801, samt hans kompagni og nummer i det da oprettede
"studenterkorps" (57). Pa det andet stod der en nordisk indskrift som sigtede til ber ½mte helte. Jeg sendte
disse to bå lter til oberst Nyblå us i Stokholm, takkede ham for hans udmå rkede foredrag, 1882 pa
Hasselbacken, som han efter gymnastikfesten p a Skepsholm, holdt for Nordens helte, og f½jede sa et vers
til af Grundtvig:
Du kendte dem jo alle
som stra let har i Norden
med helte og med stjalde
du skiftet gammensord; o.s.v.

I 1886 og 87 (58) havde jeg et par st½rre arbejder for pa Vesterga rd og Saltofte og ligeledes det sidste
sted i 1888 sa vel som i Ondl½se prå stega rd. Endelig fik jeg to store arbejder at tegne og lede i 1888:

Slagterierne i Holbå k og Slagelse, det f½rste i forsommeren og det sidste i eftera ret.
Dog skulde jeg i overgangen til dette a r, opleve at det nu kendelig bar mod enden med min hustru
Frederikke, hvis helbred i den senere tid havde v å ret mindre godt, og hvis bryst så rlig syntes at blive
svagere. I disse sidste a r var vore tre sma piger f½dt: Valborg, Dagny og Signe, den sidste 24. Oktober
1887. Ved den sidste f½dsel viste der sig under Frederikkes sengeleje enkelte blodstriber i hendes opspyt
og det blev nu kendeligt for os, at det var en udviklet brystsyge. Hun fik sin mindste datter hjemmed ½bt
4. December, var dog oppe om dagen til hen efter Jul, men at sygdommen var meget st å rkt udviklet fik
vi yderligere bekrå ftelse pa ved Hellig Kongers tid, da vi havde bes½g af den medicinske professor i
Lund: Seved Ribbing, der sagde os, at begge lunger var st å rkt angrebne og at det nu bar mod d½den.
Henimod Fastelavn blev min hustrues sengeleje stadigt, og b ½rnenes bes½g hos hende ma tte nu blive
sjå ldnere, sa de var under hendes sygdom stadigt henviste til moster Hannes forsorg, s a vel som al den
pleje denne omhyggelige s½ster med sin dygtighed i sygeplejen kunde yde sin svage s ½ster. Det var jo for
huset en lang og trang vinter, men dog mest for den syge selv. Vi benyttede dagligstuen som sygestue, da
det var vort st½rste og bedste vå relse ogsa hvad sol og luft angik. Samme vinter havde vi fra 1.
November fa et Gravesen, der et par a r forinden var kommet til h½jskolen til at tage sig af b½rnenes
undervisning. Der var den gang fire som var sa vidt: Nemlig Ingrid, Ivar, Knud, Asta (den å ldste fyldt
13 og den yngste 8 a r den vinter). Hidtil havde vi selv lå st med dem ved "moster Hannes" medhjå lp,
men nu blev flokken for stor. Det var den f½rste begyndelse til en friskole i selve byen her, og til vore
kom Peder Bukhs to å ldste nu ogsa med. De samledes i den lille stue vi kaldte "Smut", og var det end
lidt nå r ved sygesengen indtil de den 1. April kunde flytte ind i en af skolestuerne, s a glå dede det dog
Frederikke at h½re b½rnenes sang. Jeg lovede hende den vinter, at jeg nok i det gamle hus skulde f a
bygget en ordentlig rummelig skolestue, som kunde v å re få rdig til 1. November, hvad jeg na ede.

Frederikke Lavigne.

Anna Burchardi.

I Februar d. 13, havde Frederikke bes½g af sin gamle kå re veninde fru Anna Burchardi. Vi anede ikke
den gang at det skulde blive hendes sidste bes ½g her i Vallekilde, sk½ndt hendes å rinde var at sige
Frederikke farvel. Fru Burchardi blev syg pa hjemvejen, kom sig lidt til rette, men blev s a atter syg efter
at have vå ret pa Ubberupga rd den 14 Marts, og det blev hendes sidste udflugt her.
Med min Frederikke tog det nu jå vnt af for krå fternes vedkommende, og den 3. Maj 1888 sov hun
stille hen, kort f½r Hoff og frue kom for at se til hende f½r de skulde pa h½jskolen til dennes a bning for
pigeskolen samme eftermiddag. Hendes jordefå rd bestemtes til d. 9. Maj. Ved den lejlighed talte ikke
alene pastor Hoff, men ogsa pastor Kragh fra Kornerup, som var blevet vort gode og trofaste ven. Det
var jo et dybt slag for mig og mine b½rn; for de sidste, og iså r for de sma blev det dog ikke sa f½leligt; de
havde i lang tid haft "moster Hanne" at holde sig til; ja de mindste kan ikke mere mindes deres moder.
Mest f½leligt var det for mig som var sa meget ude i sommerhalva ret, og som oftes kom hjem med
natposten fra M½rk½v til Svinninge, hvor fra jeg derefter gik hjem.
Jeg havde den sommer mange og store arbejder for. Vi havde a ret f½r, i 1887 bygget en lade pa Saltofte
for davå rende forpagter Fonnesbeck Wulff; den var 70 alen lang, 28 alen bred og to etager h ½j (dog kun
i etage i den nordre k½relo oppe i bakken). Det var et meget morsomt arbejde, dog var det vanskeligt at
fa rejst det store tagvå rk, men min formand Knud Peter, som ogsa var m½llebygger skaffede sig taljer og
udf½rte det smukt, om det end blev sent; men de havde forud aftalt akkord. Tillige ombyggede de den
gamle lade delvis til stalde og tillige byggedes en ny vognportsbygning i syd, delvis med karlekammer.
Nu lagde vi i 1888 nyt spa ntag pa Vesterbyga rds ladebygning.
Et andet pa begyndt arbejde var ombygninger af Ondl½se prå stega rds gamle bygninger; dog kun
indvendig i skillerum mest. Det var et morsomt arbejde. Et nyere stuehus var i 1704 ombygget til
bryggers m.m., samtidig med at de flyttede tilbage i det gamle stuehus (som st a r og benyttes den dag i
dag). Der blev indrettet en stor menighedssal i ½stre ende. Det å ldste stuehus, der var opf½rt pa 1500
tallet, kort f½r eller efter reformationen fik enkelte forbedringer i stuehuslejligheden og blev ret bekvemt.
Dagligstuen blev f½rt tilbage i en tidligere st½rrelse fra den gamle pastor R½rdams tid (i begyndelsen af
1800 tallet).
De arbejder, som den sommer kom til at optage mig mest var tegninger til og arbejdsledelsen af de to
svineslagterier i Holbå k og Slagelse, af hvilke det f½rste blev et af landets st½rste. Den 18 April
afholdtes et meget stort m½de i M½rk½v, hvor opf½relsen heraf blev vedtaget. Samme dags aften blev det
vedtaget at jeg skulde foresta opf½relsen, hvorfor jeg straks rejste med nattog over Roskilde - Frederits
til Horsens for i f½lge med den ligeledes den dag antagne direkt½r for slagteriet at se pa andelsslagteriet i
Horsens, der skulde vå re forbillede for andelsslagteriet i Holbå k, kun at vort blev st½rre. Jeg fik senere
lejlighed til at rejse til Horsens f½rst i Juli ma ned for at se pa afl½bsforholdene som vi ikke f½rste gang
havde tid til.
Ved denne lejlighed benyttede jeg min udfå rd til N½rre Jylland, og gjorde en rejse med det samme til
Ribe, hvor netop vor ny kapellan Carl Kock i Ubberup skulde ordineres af sin morfader biskop Balslev.
Pa Ribe banega rd m½dte jeg min ven Burchardi (der ligesom jeg nys var blevet enkemand). Han havde
bes½gt sin datter, Henriette, gift med Knud Jensen p a Udstrupga rd ved Nissumfjord, vilde videre ned til
sin broder pa deres f½dega rd, Gr½nga rd ved T½nder. Han blev meget overrasket, men jeg havde en
formodning om at han kom. Vi afventede kirketiden p a et hotel tå t ved domkirken, og gik sa der hen, da
det ringede sammen; vi satte os langt tilbage i en kirkestol, men blev snart opdagede af Kocks k å reste,
fr½ken Knauer, som var til stede. F½r vi rejste os, for at ga tilbage til gå stgiverga rden, kom efter
ordinationen pastor Kock hen til os og skulde fra sine for å ldre, stiftsprovst Kock og provstinden,
indbyde os til frokost efter kirketid. Vi blev udm å rket godt modtaget, og mens vi var der havde
biskoppen h½rt at to af pastor Kocks menighed var til stede f½rst i kirken og senere hos stiftsprovsten, og
nu kom der indbydelse fra bispega rden om vi vilde kommer der med til middag. Vi kunde ikke sige nej,
og der kom vi rigtig nok til fin middag. Der var nemlig landem ½de, sa alle Ribe stifts provster og en del
af egnens prå ster var til stede tillige med de tre nyordinerede og deres n å rmeste. Jeg kendte af de
tilstedvå rende prå sterne Svejstrup i Vejen, og Tranbjerg samt Jacobsen, begge fra Ribe egnen.

Pa hjemvejen talte jeg en del sammen med pastor G½tsche i Fredrits, som ogsa havde en s½n, der den dag
blev prå steviet i Ribe. Pastor G½tsche talte jeg senere med ved Askov valgmenighedskirkes indvielse;
da var han biskop i Ribe selv, men huskede mig nok. Vor samtale drejede sig nu om en ny kirke i
Stenderup nord for Foldingbro, og hvori stedets provst, Nissen ogs a deltog; jeg var nemlig anmodet om
at tegne denne kirke. Niels Pedersen, Dalhus, der var kirkesynsmand, kom til at lede opf ½relsen heraf.
Men tilbage til mit virke i a ret 1888. I sommeren dette a r fik jeg anmodning om at pa tage mig
tegnearbejde og hovedledelsen af svineslagteriet i Slagelse. Der antog man straks en ung mand; Martin
Dessau, som var direkt½r for privatslagteriet i Assens. Med ham ma tte jeg en tur dertil, og derefter
begyndte jeg pa tegnearbejdet, hvortil jeg havde Knud Peter Kristiansen fra Ry til hj å lp. Han blev
senere formand hos den t½mrermester, som overtog arbejdet i Slagelse. Fuldf½relsen af dette arbejde trak
dog hen pa vinteren. Martin Dessau er nu meddirekt½r for Burmeister og Wains skibsbyggeri m.m. pa
Refshale½en.
I sommeren 1888 havde vi i Holbå k amtsskytteforening en forn½jelig udflugt til Himmelbjerget, hvor
der afholdtes en kapskydning mellem f½lgende Jydske foreninger: Aarhus, gl. Skanderborg, Horsens
omegns og Holbå k amts (som Kalundborgjyder). Holbå k vandt 1. pris for skydning, Aarhus for
gymnastik. Rejsen havde for vore deltagere den st ½rste betydning, dels for selve festen p a
Himmelbjerget, og dels for rejsen til Silkeborg, hvor til vi tog fra Ry station med jernvejstog til, og efter
at have set papirfabrikken og Silkeborgs smukke omgivelser tog vi med dampskib til Ry, var ved
Tindbjerg steget ud for at se de smukke udsigter derfra og fra Karoline Amalieh ½j, det sk½nneste af skov
og s½natur som findes ved Himmelbjergs½erne (59).
Sommeren gik for mig i ½vrigt med tilsynet af de betydelige arbejder ved slagterierne i Holb å k og
Slagelse. Holbå k, hvor pa der var begyndt tidligt pa va ren blev få rdig, sa der kunde begyndes ved
November 1888. Slagelse slagteri derimod en del senere, da arbejdet derved f ½rst kunde pa begyndes en
stund hen pa sommmeren.
Endnu en ting fra a ret 1888 ma jeg omtale: Vi havde til Hellig 3 konger bes½g af en ny tilsynsmand ved
h½jskolerne, som skulde vå re til hjå lp for dr. Stenstrup, og som senere blev dennes afl ½sere. Det var
docent ved landboh½jskolen: Feilberg. Han kom ogsa for at unders½ge ha ndvå rkerskolens elevarbejder,
og var meget optaget heraf. Vi havde den gang ogsa fa et tegning og maling i gang for de elever som var
malere. Der skulde da netop vå re stor udstilling i K½benhavn, og jeg anmeldte deltagelse. Midt i Maj; 8
dage efter min hustrus begravelse fik jeg bud at tegningerne kunde ops å ttes i udstillingsbygningen, hvad
jeg sa ma tte rejse ind for at bringe i orden. Jeg fik tre store sidestillede rum med god v å gplads, og
bordplads til at lå gge de ting pa , som der ikke var ophå ngningsplads til. De la dels udbredte og dels
samlede i store mapper. Udstillingen heraf lykkedes godt og vakte megen opm å rksomhed.Til at holde
½je med sa danne sager var ansat en teol. kand. Julianus Plesner. Han fremlagde stadig et passende antal
at et lille skrift om skolens plan, som jeg havde ladet trykke.
De nå rmeste forega ende a r havde vå ret vanskelige for mig, i hvad der angik mit arbejde i
skytteforeningerne. Stortingsmand (senere amtmand) Ullmand fra Norge havde i begyndelsen af 80'erne
holdt foredrag i Jylland om den politiske kamp i Norge mellem h ½jre og venstremå nd der. Ullmand
udtalte da: "men venstremå ndene har rifler". Dette foredrag h½rte redakt½r Sort, som dengang var i
Arhus; da han var ivrig skyttemand, fik han straks dannet en forening for anskaffelsen af rifler.
Medlemmerne skulde g½re indskud; herfor skulde k½bes rifler, som derefter skulde bortloddes til
medlemmerne. Skå bnen vilde at den f½rste riffel tilfaldt h½jskolelå rer, kand. theol. Kristoffer BogÅ pa
Testrup, som havde meldt sig ind for at holde riffelsagen inden for skyttesagens rolige rammer. Men i
vinteren 1884-85 gik de politiske b ½lger h½jt og ikke mindst i hovedstaden, hvor folketingsmand Kr.
Hage holdt en h½jst å ggende tale om at skaffe sig rifler og vå bne sig mod det Estrupske ministervå lde;
nu begyndte man at tale om riffelanskaffelse snart hist og her. Sort var kommen til Holb å k og begyndt
at tale om riffelforeninger her i amtet. Povl Nielsen, Gevn ½ og en forhv. rigsdagsmand fra Lund i Stevns
kom til Vig sidst pa vinteren og opfordrede ved et politisk m ½de folk til at skaffe sig rifler. K½bmand

Engsmann, Nyk½bing, m½dte og fortalte dem at vi havde forn½dne va ben til brug i skytteforeningerne,
som vi i mange a r havde arbejdet for at skaffe os. Vi havde ikke brug for riffelforeninger i Holb å k amt.
Dog blev ministeriet opskrå mt og vi fik nu to hå slige provisoriske love: En som indf½rte beredent
militå rt politi (gendarmer), og en som forb½d indk½b og brug af va ben uden amtmå ndenes tilladelse.
Jeg f½lte det som et slag i ansigtet; jeg havde i mange a r arbejdet ivrigt for at skaffe vore skytter va ben
til selveje, enten som prisbel½nninger eller ligefrem ved k½b. Men arbejde den omvå ltnings-bevå gelse i
hå nderne, som den nyeste riffelbevå gelse var, kunde jeg ikke have med at g½re. Denne ma tte nu
modarbejdes. Det vå rste var at skytterne heller ikke ma tte bruge va ben uden amtmandens tilladelse.
Ved vor forenings a rsm½de blev det vedtaget, at sa lå nge ikke alle kredse havde tilladelse, ma tte
foreningen ikke optage skydningen, og det blev overholdt, men det tog en lang tid af sommeren, f ½r vi
kom i gang, og vi fik os ikke forberedt til at deltage i den store Nordiske skyttefest, som i 1885 blev
holdt i Stokholm, hvorfor vi ej fik os indmeldt dertil. Liges a i flere andre foreninger.
Der var ogsa stor uro i skytteforeningenes forhold til overbestyrelsen, som aldeles intet havde gjort
vedr½rende riffelprovisoriet i dette a r. Overbestyrelsens m½de med reprå sentanterne holdtes anden
Onsdag i November, og i dette a r blev der sammenkaldt et privat m½de af misforn½jede reprå sentanter
med Holstein-Ledreborg i spidsen, og f½lgende ny overbestyrelsesmedlemmer foresloges og valgtes: 1.
Artillerikapt. Vagner, 2. kommunelå ge Fenger (Hver valgtes med 22 stemmer), 3. admiral
Sch½nheyder, 4. prå mierel½jtn. Bennike, 5. h½jskoleforstander Jens Bek, 6. ga rdejer Hans Frandsen, 7.
ga rdejer (unge) Jens Jensen (hver med 16 stemmer) og 8. bygmester Andreas Bentsen samt 9. cand.
mag. Povl la Cour med 15. De to f½rstnå vnte var valgte pa min bestemte anmodning, som jeg ogsa
ma tte indtrå ngende benytte, for at fa dem til at tage imod valget. Admiralen blev formand og kapt.
Vagner nå stformand og dermed formand i forretningsudvalget, der yderligere kom til at best a af Fenger,
Bennike og mig. Arbejdet gik nu sin gang til hen p a sommeren, da vi efter et m½de i overbestyrelsen
spiste en bid sm½rrebr½d sammen. Da kom admiralen med en udtalelse til la Cour om, at
skytteforeningerne burde sende en halv snes tusind mand til hovedstaden og g ½re ende pa provisorierne;
la Cour svarede at man ikke gjorde stort ved at m½de med de bare nå ver. Lad dem sa m½de med knipler
sagde admiralen. Vi andre taug og tå nkte hver sit. Men Vagner og Fenger glemte ikke den udtalelse af
admiralen. Ved nå ste m½de krå vede de to sidstnå vnte herrer de skyttekredse draget til regnskab, som
havde m½dt med skyttefaner til det store hyldningsm ½de for C. Berg i Kolding (der var nok 13-14 faner
af sa danne). Forslaget blev forkastet (60), men Vagner og Fenger nedlagde deres hverv i
overbestyrelsen. Bennike f½lte sig forpligtet til at udtrå de af hensyn til sine foresatte ved hå ren. Jeg
ma tte overtage posten som formand i forretningsudvalget. Nu stod vi uden overensstemmelse med
overbestyrelsens sa kaldte program, som bestemte, at vi skulde blandt overbestyrelsens medlemmer have
to tjenesteg½rende officerer. Tiden fik nu lov til at ga til overbestyrelsen i November skulde samles med
reprå sentanterne. Da den så dvanlige meddelelse om foreningernes medlemstal, regnskab m.m. var
oplå st og godkendt, f½rtes en kort forhandling hvorefter K½benhavns Skytteforening, Akademisk,
Amagerlands og Maribo amtsskytteforenings reprå sentanter forlod m½det. Senere meldte disse
foreninger at de udtra dte fra overbestyrelsens forretningsomra de.
F½r m½dets slutning foreslog reprå sentanten fra Odense (Klaus Berntsen) at overbestyrelsen selv
skaffede sig udfyldt med de tre manglende medlemmer, og overbestyrelsen overdrog
forretningsudvalgets formand at forhandle herom med muligheder. Dette var lettere sagt end gjort. Jeg
pr½vede flere officerer, men forgå ves og i fora ret 1887 skrev jeg til la Cour at det var mig ikke muligt at
finde to tjenesteg½rende officerer som vilde indtrå de i overbestyrelsen. Dette brev sendte la Cour rundt
til medlemmerne, hvor det endte hos admiralen, og denne tog deraf anledning til at udmelde sig af
overbestyrelsen ved et af ham sammenkaldt m½de. Herefter blev jeg tillige formand og havde nu hele
lå sset at trå kke. Dette var 2. Maj 1887.
Povl la Cour ra dede mig nu til at henvende mig til hans broder, kapt. J ½rgen la Cour ved landboskolen i
Lyngby. Samtidig skrev jeg til kaptajn dr. Jens N ½rrega rd i Testrup om at indtrå de. Den sidste sagde ja,
men kapt. la Cour turde ikke indlade sig p a at indtrå de, men han fulgte straks med mig til chefen for
skydeskolen kapt. Ramsing. Denne tog venligt imod os, sagde ikke helt nej, men han udbad sig
betå nkningstid, så rlig for at fa artillerikaptajn S. Meyer til at ga med ind i overbestyrelsen. Alt dette

lykkedes ved et par gentagne forhandlingsm½der, og samme tid indtra dte dr. Jens N½rrega rd og kandidat
polyt & jurist Therkelsen, sa nu var overbestyrelsen fuldtallig. Jeg ma tte forel½big blive som formand i
overbestyrelsen indtil henimod nyt a r 1888, da jeg pa ny indtra dte i forretningsudvalget, medens kapt.
Ramsing nu blev formand. Kapt. S. Meyer var i 1887 straks ved indtr å delsen valgt som nå stformand og
formand i forretningsudvalget, hvad han endnu er (som oberst i 1911). 27. December 1887 indmeldte
Frederiksborg amtskytteforening sig pa ny. Min bedste st½tte i de f½rste vanskelige a r, 1886-88, havde
jeg i min ven Povl la Cour, sk½ndt han boede noget fjernt; sa ma tte i hvert fald breve g½re det ud na r det
kneb. Det var vanskelige a r for mig, da jeg na r der var lidt i vejen, gerne ma tte rage kastanjerne af ilden
ude i landet.
De sidste 3 foreninger indtra dte f½rst (i forbindelse med de i en senere tid dannede mindre foreninger
direkte under indenrigsministeriet) under overbestyrelsen efter et s å rligt reprå sentantm½de d. 25. Juni
1893, dog sa ledes at de indtrå dende fortsatte arbejdet pa grundlag af de bevillinger de så rskilt fra
fora ret havde modtaget.
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Fra tiden 1890 - 1901.

Andreas Bentsen
Den 29. April 1890 holdt min afd½de hustrus s½ster
Hanne Lavigne og jeg bryllup i Betlehemskirken i
Ubberup. Mine b½rns hidtil sa trofaste "moster" blev
fra nu af deres "moder", hvem de alle med inderlig
kå rlighed (som forud) nu fremdeles sluttede sig til.
Det blev deres som min store lykke. Et sk½nnere
forhold mellem moder og b½rn, som her fremdeles
blev og endnu er, kender jeg ikke. De 3-4 yngste
mindes ikke deres moder mere, men ingen af dem kom
nogen tid til at savne hende. Vor å ldste, Ingrid,
skulde vi dog allerede miste i Juni 1891, efter at
Hannes f½rstef½dte, Alf som spå d var ga et hjem i
Januar, men 1 a r efter fik hun oprejsning i sin anden
s½n, som fik navnet Aage, der voksede op, blev stor
og kraftig udviklet (har nu i sit 20. a r garderh½jde)
(61).

Min hustru Hanne, vore bårn og jeg, 1890.
Med ovenanf½rte tid opgav jeg selv at drive ha ndvå rk. Dette havde vel skaffet mig megen glå de og
vå ret mine skolelå rlinge af bygningsfagene, som jeg tog i arbejde, til megen udvikling og fremgang i
deres faglige uddannelse i de forskellige oftes l å rerige bygningsarbejder, jeg havde haft rundt om i
Danmark, ja selv ovre i Ska ne. Men noget overskud af mit arbejde med de mange lange rejser jeg som
oftes havde, kunde jeg ikke fa . Mit sidste arbejde af den art blev ½velseshuset i Svinninge, som jeg af
hensyn til min ven Chr. Weitemeyer endnu tog mig p a i vinteren 1889-90, og hvor jeg netop fik d å kket
mine udlå g, men fik opf½rt et smukt og forma lstjenligt ½velseshus skra t over for almueskolen. Siden
den tid har jeg kun pa taget mig arbejde ved tegning samt ved ledelse eller tilsyn af opf ½relsen. I
sommeren 1890 tegnede jeg for amtsra det et nyt sygehus til smitsomme sygdomme i Nyk ½bing,
Sjå lland, og fra midt i Maj til midt i Oktober k ½rte jeg som regel en gang ugentlig dertil for at f½re
tilsyn med arbejdet.

Samme sommer i August ma ned deltog min hustru Hanne og jeg i folkeh ½jskolem½det pa Hvilan.
Blandt dem jeg traf der, var h½jskoleforstander Ole Arvesen fra Norge som tidligere havde bes ½gt os i
Vallekilde, og som jeg havde hilst pa i Hamar pa Sagatun. Vi var da i Lunds domkirke, i Universitetes
festsal, Aulaen; Hanne og jeg spiste til aften med Schr ½der hos professor Seved Ribbing og frue. En dag
var vi ovre pa Alnarp for at se landbrugsskolen der. Jeg kom i f½lge med kapt. la Cour, Lyngby, som jeg
altid satte sa meget pris pa . Det var festlige dage for os to nygifte.
I 1891 blev Ingrid meget syg om fora ret. Hun havde i sommeren f½r haft lidt blodspytning under en
anstrengende ½velse i skolens gymnastiksal, og fik derefter hen p a eftera ret en fork½lelse som pa ny
fremkaldte en del blodstyrtning fra hendes lunger. Vi troede at vi skulde miste hende, men om end svag
slap hun dog vinteren over. Men hen p a va ren udviklede sygdommen sig stå rkt, og d. 4. Juni d½de hun.
Den 2. Juni var jeg hjemme for at se til hende fra Holb å k, hvor jeg den sommer opholdt mig stadig for
at f½re tilsyn med om- og nybygningerne pa Holbå k sygehus (62). Den 3. Juni skrev hun et lille brev til
mig fra sengen, og nå ste dag d½de hun. Hun var da 16 1/3 a r. Det blev kun 3 a r efter sin moders d½d.
Under tilsynet med amtsygehuset i Holbå k f½rte jeg ogsa tilsyn for amtsra det med opf½relsen af en ny
epedemibygning ved amtssygehuset i Kalundborg. Jeg havde 2. kl. k ½rekort den sommer her imellem, sa
jeg havde den sommer fri rejse til Jyderup, som var min n å rmeste station.
Denne sommer havde vi skyttefest pa M½n med kapskydning mellem de sjå llandske skytteforeninger i
lighed med hvad vi havde haft i Lejre d. 8/9 1889, i Frederiksborg d. 28/9 1890. Ved at deltage i festen
pa M½n d. 19 Juli '91, tog jeg mine to å ldste s½nner med, og samme dags aften k½rte vi med
delingsf½rer i Alebå k, Jens P. Jensen, som jeg kendte fra K½benhavns skydekursus i '89. Nå ste
formiddag k½rte han for mig og mine s½nner, f½rst til Magleby kirke med sit (nu sammenbyggede)
tvillingeta rn; derefter til Hunos½ga rd, hvor k½ret½jet blev. Fra det sk½nne Hunos½ gik vi til
Aborrebjerget (450 fod h½jt) og derfra til Hylledalsklint og Dronningestolen (over 400 fod); da vi
gennem skoven fik ½je pa de hvide kridtklinter og det nedenfor dybtliggende hav, jublede begge
drengene.
I 1892 indtraf den skandinaviske skyttefest i Kristianina fra d. 7. til d. 14. August. Der var nedsat et
få llesudvalg besta ende af Kapt. Ramsing, Meyer, kontorchef Therkelsen og bygmester Bentsen af
overbestyrelsen, samt kapt. Vagner og kandidat P. Buch af K ½benhavn (som da stod uden for
overbestyrelsen). Vi fik tilslutning af 300 skytter fra hele landet og man rejste derop dels over
"Vestkystlinien" fra Helsingborg og dels fra K½benhavn med dampskib til Kristianina. Udfaldet blev
å refuldt for de danske skytter ba de i skydningen mellem reprå sentanter fra alle 3 lande og i
almindelighed. Danske fik 34,4%; Norske 33,5%; Svenske 32,1%. Skydningen varede i 8 dage og var
fortrinlig ordnet. F½r vi samledes pa Tullinl½kken for at afsejle sydpa til grå sholmene (hvor
skydebanerne fandtes), gik jeg i Trefoldighedskirken t å t derved og h½rte min stiftsprovst Gustav Jensen
(en udmå rket prå diken og et sk½nt sagnrigt ritual). I l½bet af ugen var vi (udvalget) hos konsul
Villumsen til middag; Visekonsul Andersen indb ½d os (63) den f½lgende dag til k½retur pa
Holmenkollen og Frognerså teren. Dog var vi gå ster hos forhenvå rende statsra d Kildal. Der kom jeg til
bords med professor i historie, Storm (ven af A.D. J ½rgensen, K½benhavn) en så rdeles interessant mand
at tale med. Af andre var der borgmester Christie og den bekendte b ½rnebogsforfatter Nordal-Rolfsen og
hans frue, der var dansk og andenha ndsbekendt fra Manzius i Birker½d. Vi havde en forn½jelig
eftermiddag og aften pa statsra dens landsted. Skyttefesten sluttede S ½ndag aften, hvor vi pa vort hotel
havde indbudt vore foreningsformå nd og de mest fremragende skytter, blandt hvilke jeg havde Niels
Finsen til bords. Han var dengang trolovet med fr½ken Balslev fra Ribe, hvem jeg havde hilst p a ved
pastor Koihs ordination der; jeg var s å rdeles glad ved at lå re Niels Finsen at kende, den ber½mte
lupuslå ge. Da enkelte af deltagerne i skyttefesten rejste ud i landet for at se noget af Norges s å regne
natur, og jeg havde sa meget endnu til ra dighed af det mig beregnede underst½ttelses-bel½b, at jeg
foruden penge til hjemrejsen kunde na at foretage en tur til Trondhjem, sa besluttede jeg at tage med tog
dertil nå ste formiddag. Jeg tog da afsted ad Hamar til og videre ad Åsterdalen, men ma tte sa overnatte i
T½nså t. Nå ste morgen gik det videre over R½ra s ad Guldalen med sine mange sma tunneler i den
klipperige li langs Gulelven, kom forbi det fra Snorres kongekr ½nnike bekendte Melhus, og na ede

Trondhjem om eftermiddagen.
Jeg traf ingen bekendte andre en hjulmager Lars Andersen fra Kundby, min gamle elev og senere
medhjå lper ved kirken i Ubberup. Han var rejst op i 1874 og boede siden den tid i Trondhjem. En
eftermiddag bes½gte jeg dog gamle k½bmand Rian pa Oplandet (½st for Nidelven og hvis datter havde
boet hos os en sommer i Vallekilde). Han var endnu aldeles betaget af Termansens bes ½g i Tr½ndelagen
i 1871. Gamle pastor Fr. Wekselsen, (hvis datter, Valborg ogs a havde boet hos os, men senere var d½d)
havde jeg lå rt at kende i Askov og s½nnen Vilhelm Wekselsen, som havde bes½gt os i Vallekilde (64),
var nu statsra d og for tiden i Stokholm. Men gamle t½mrer Åya s, Annas fader, fik jeg pa en t½mrerplads
at vide, at han arbejdede pa Hlade.
Turen til Hlade blev få ngslende: F½rst gik jeg ud efter Hladeshammeren, hvor Snorre fort å ller at han
ved sit bes½g der, endnu sa og talte klodslagene pa hvilke "Ormen hin lange" var bygget af Olaf
Trygvason, og som la mellem Hladehamren og bå kken syd for den sidste. Ogsa jeg ma tte over bå kken,
kunde let kende stedet tå t ved fjorden, hvor skibet var skudt ud i. Nu gik vejen videre mod nord ½st op til
den gamle herrega rd Hlade, og hvor jeg traf den gamle Åya s siddende pa ladebygningens klokkehus og
t½mrede. Han blev glad ved at fa hilsen frisk fra sin datter i S½dinge, hvem jeg nys havde talt med og jeg
fulgte nu med ham hjem, efter at have set lidt n ½jere pa oldtidens gamle jarleså de, hvor jeg blandt andet
sa vistnok verdens nordligste b½getrå med alentyk h½j stamme.
Mens jeg opholdt mig i Trondhjem tog jeg en formiddag med et dampskib til Indtr ½ndelagen, som om
eftermiddagen henimod aften lagde bi ved Fosn å sstrand for f½rst at afga nå ste morgen. Her traf jeg
hjemme en gammel bekendt, stortingsmand Fosnös, som i sommeren 1870 havde vå ret i Vallekilde
med sin ny tå ndstempelriffel for at ga med i krigen mellem Tyskland og Frankrig, hvilket der dog intet
blev af for hans eller for Danmarks vedkommende. Jeg blev om natten p a Fosnå s til skibet skulde ga , og
hvortil han fulgte mig ombord. Fra Fosnå s strand gik vi op til Stenkå r, en k½bstadsagtig by i den
nordligste vig af Trondhjemsfjorden. Vi stoppede en god times tid, s a jeg kunde fa tid til at ga op til den
store ga rd Egge, hvor Kalv Arnesen boede pa Hellig Olavs tid. Herfra gik sa rejsen tilbage, men
kommen til Kirkenå s pa Inder½en steg jeg ud for at bes½ge prå stega rden hvor Albert Lange var prå st,
gift med Birkedals å ldste datter Georige, hvem jeg begge i sin tid havde g å stet pa Toten i 1873. Nu var
begge i Danmark ved Vilhelm Birkedals begravelse. Men bekendte traf jeg, idet gamle pastor Fr.
Wekslesen gjorde hjå lpetjenste hos Albert Lange i dennes fravå r i Danmark. Det blev for mig et af de
bedste samvå r med nogen mand i Norge; den gamle elskvå rdige prå st var det sa så rdeles sk½nt at tale
med. Vi begyndte med hans afd½de datter, som havde boet hos os, med s ½nnen Vilhelm, statsra den, som
jeg i dennes studentertid fulgte til Vejrh ½j (som han ved fru Schr½ders begravelse, hvor han som biskop
talte, og hvor han mindede mig om at han endnu gemte den nysudsprungende b ½gekvist, som jeg pa
hans 20-a rsdag den 5 Juni 1869 havde rakt ham i Vejrh ½jsskoven). Nu er han ogsa d½d og borte.
Det var dejlige timer hos den gamle prå st, ba de na r vi sad og talte sammen i prå stega rden, og pa en
mindre fodtur ud i skoven til en gammel ruin. N å ste formiddag rejste jeg dog videre med dampskib til
Vå rdals½ren, gik herfra op i Vå rdalen, hvor jeg hvilede mig lidt ud hos skoleforstander Five, som var
en af lederne pa skyttefesten, men som den dag var borte. Jeg spiste her til middag og hvilede mig ud
efter fodturen op. Om eftermiddagen var jeg pa h½jen hvor Hellig Olav hvilede mens b½nderne var i
fremrykning og ved kirken, tå t neden for, hvor man mener at han faldt for Thore Hunds og rimeligvis
ogsa for Kalv Arnesens va ben.

Disse to steder sta r endnu,
ellers er hele egnen en del
forandret, da Vå rdalselven
flommede over a ret efter, sta r
mange store lerskranter ned,
fyldt flere af de gamle elvel½b
og skar sig nye elvelejer
andre steder i de store enge.
Herefter gik jeg til
Vå rdals½ren igen og tog
skyds til Levanger, hvor jeg
s½gte gamle redakt½r Hans
Wekselsen, prå stens broder.
Jeg traf ham og hans frue
(65) i selskab, hvor jeg blev
udmå rket godt modtaget,
blev smittet af Hans
Wekselsens lystighed, sa jeg
jo lo mere end mange a r
forud, hvad der så rlig
forn½jede den gamle. Her
kom h½jskoleforstander
Kul½j i bes½g om aftenen,
overtalte mig til at k½re med
sig hjem til Så tre, hans ga rd
(som jeg havde passeret om
eftermiddagen), og havde det
hyggeligt. Han k½rte mig
nå ste middag tilbage til
Levanger og vi sejlede nu
Fosnø s.
tilbage til Trondhjem.
Der blev jeg endnu et par dage for at se mig om i omegnen, men s å rlig pa og i den dejlige domkirke. To
gange dagligt var der a bent et par timer: Middag og kl. 6 eftermiddag. Na r der var lukket, var jeg
udenfor, flyttede mig fra en bå nk til en anden for at se pa alle disse enkeltheder, og som overalt skifter;
ingen af disse er ens; nye former overalt. Formerne skifter, stadig nyt, og dog er der den sk ½nneste enhed
i det hele. Hovedmurkrandsen langs taglisten veksler, hver eneste udkragning til de tredelte buer er
ba rne af mandehoveder, men ingen af disse hoveder er ens. Liges a de st½rre hoveder som bå rer
tagrendernes udl½b; hvert nyt har skiftende former. Ligesa udvendigt pa sidefladerne; hver vindue og
d½rform skifter i h½jde i udseende, i rig afveksling og dog i samstemning.

Udvendig har bygningen (med sine h½je hvå lvinge
indenfor) st½ttende språ ngbuer sa vel pa den lange
korbygning som ogsa pa h½jkoret, i det begge er
byggede i gotisk stil. Derimod er korsfl½jen bygget i
romansk stil, men ogsa i engelsk (eller normannisk)
stil. Heraf har jeg desvå rre intet billede; dog har jeg
en engelsk romansk kirked½r, som jeg hidså tter; noget
lignende er tverfl½jen og midterta rnet prydet med.

Engelsk, romansk kirkedår.
Vender vi os sa til det indre af domkirken, hvor man ser det indre af den m å gtige korbygning med det
indre af det ottekantede h½jkor i baggrunden, ser man her atter den engelsk-gotiske stil i hele sin
sk½nhed: Pillerne med de sammensatte rundstave, s ½jlehovederne, der ser ud som udspringende
blomsterstande, hvor ikke to af kuppelbundterne er ens at se, n a r man sammenligner de enkelte, ligesa
de sma s½jlehoveder i h½jvå ggens triforier og fremdeles helt op i de h½jt under hvå lvingerne siddende
vinduer; lutter sma enkeltheder, men alt i den sk½nneste enhed, det sk½nneste sammenspil. Man sa det
dejlige mellemvå rk med gennembrudet til h½jkoret, se hvor fint alt er formet, vel som en skillev å g, men
gennembrudet sa a bent, at man ser hele h½jkorets indre der igennem. Hele kirken i det ydre, som det
indre er bygget af den smukke gra klå bersten, som findes ikke lå ngere fjernet, end at hele
istandså ttelsen er foretaget fra de samme stenbrud, hvor fra kirken i sin tid er bygget. Da jeg i 1892 var
i Trondhjem havde man begyndt istandså ttelsen af de gamle tverfl½je med midterta rnet, men kun
indvendigt. Nu skal alt dette inde som ude v å re i orden, og ta rnet have fa et sit h½je spir. Tilbage sta r sa
hele hovedkirkens skib med sine to sm a ta rne mod vest, men af denne del af kirken var kun s ½rgelige
levninger tilbage; lidt af sidemuren stod endnu udvendigt s a vel som lidt af ta rnene, dog med levninger af
gammelt billedhuggerarbejde. Derimod var alle spor af midterskibets bygning forsvundet, s a vel som alle
hvå lvinger. Der var lagt fladt paptag over der hele, og det indre brugtes udelukkende som arbejdsplads
for istandså ttelsen af alt det ½stlige. Nu har man nok begyndt at tage fat pa opf½relsen af dette
hovedskib, og det er det norske folk en å ressag en gang at fuldf½re det. Na r dette na s, ma ske en gang i
tyverne, ma ske f½rst til 1930, sa vil det ogsa til fuldf½relsen vå re Nordens herligste bygningsvå rk. - En
st½rrelse og sk½nhed som vil vå re å refuldt for "gamle Norge". Og minderne er rige; der blev Hellig
Olavs ben jordede, senere h½jsat pa alteret. Der byggede Olav Kyrre sin kirke, hvor nu domkirkens store
kor sta r, og der tå t op til sta r det gamle skrudhus, sakristi, som var den bedst bevarede del af det gamle
og er bygget som en lille fritsta ende kirke.

Sa det blev for mig herlige, ja minderige dage. Jeg
ma tte prise at jeg havde lå st min Hejnekringla
(Snorres Norske kongekr½nnike) tilgavns. Ogsa hvor
jeg få rdedes i byen og omegnen blev minderne
levende. Gik jeg fra a ens udl½b i fjorden, sa gik jeg pa
½retingets grund, hvor navnet Nidaros- det er Nid a ens
udl½b. Her tumlede de unge må nd sig i Nida en - her
fik Kjartan, Islå ndingen, som troede sig
uovervindelig, ordentlig dukket sig af Olav
Trygvason, uden at vide at det var kongens h a nd, som
holdt ham nede tå t ved livsgrå nsen. Her byggede
Olav Trygvarson sin kongsga rd, hvor han boede med
Thyra, Harald Bla tands datter, hun som kimsede ad
kvannerne og tog lejlighed til at å gge Olav til få rden,
som endte med Olavs d½d i Slaget ved Svold. Gik jeg
nu fra domkirken ad fjorden til, sa la i denne ret for
Munholm, hvor Griffenfeldt ma tte hensukke sine
mange sidste livsa r. Og i selve gaden mellem kirke og
fjord, havde Peter Tordenskjold tumlet sig som gut
med alle sine forvorne drengestreger her uden for sin
faders hus. Vilde jeg ga fra domkirken mod vest kom
jeg i en nyanlagt gade som hed Erling Skakkes gade;
pa marken her fandt manden sin d½d, da han i spidsen
for Baglerne blev trå ngt tilbage over Ilevoldene af
Birkebejerne, der overfaldt de andre, kommende ned
oppe fra Stenbjerget. Ja, sa ledes overvå ldes man af
minderne fra de a r man stod i folkeh½jskolens
ungdomskreds og rullede Snorres storsl a ede minder
Domkirkens ottekantede håjkor.
ud.
F½r jeg slutter ma jeg nå vne at jeg vandrede den sk½nne vej mellem skov, fjeld og elv ud forbi
Nidelvens f½rste buldrende, rivende foss, ud til den f ½lgende store foss, der vel ikke var sa rivende vild,
men dog må gtig i sit brede fald, men i en forholdsvis rolig sk ½nhed.
Norgesfå rden i 1892, blev det betydeligste for mig af dette a rs oplevelser. 1893 blev dog meget
må rkeligt i mange ma der. Flere betydelige arbejder fik jeg og andre sager lagde st å rkt beslag pa min
tid. Udgangen af a ret skude iså r blive indgribende for fremtiden i Vallekilde. Af tegninger og
tilsynsarbejder skal jeg f½rst nå vne stuehuset for Peder Madsen, vor tidligere folketingsmand fra g a rden
Hvidl½kke i Vig sogn og nogen ombygning sa vel i Vig prå stega rd, som pa Thinghuset i Nyk½bing.
Dernå st arbejdet ved 25 a rsfesten for Holbå k amtsskytteforening, som for mig blev et betydeligt
arbejde. Vi besluttede nemlig at indbyde alle under overbestyrelsen st a ende skytteforeninger i landet til
en kap- og prisskydning med et forholdsvis skytteantal til S ½ndagen d. 18. Juni. Vor egen
amtsskytteforening holdt sin prisskydning d. 17. Juni. Fra for a ret var planen lagt og det samlede arbejde
var udbudt. Da vi samledes i styrelsen og jeg fremlagde mit overslag viste det sig at der var lavet
mestering; kun en mand havde gjort tilbud og hans arbejdspris viste sig nu at v å re dobbelt sa stort som
overslaget. Almindelig overraskelse! Jeg ma tte dog straks udtale at gennemf½relsen heraf var umulig.
Vel var alle indbydelser udstedte, men det blev n ½dvendigt at tilbagekalde disse, da vi umulig kunde
skaffe sa mange penge til veje som dette vilde koste. Midt i forvirringen herover kom nu et af
medlemmerne med det forslag, at jeg skulde lade arbejdet udf ½re for vor forenings regning; alle stemte i
hermed og gjorde det sa indtrå ngende, at jeg til sidst sagde ja, kun at jeg ma tte tage mit personlige
pengeudlå g ved anlå g og tilsyn af det hele. Hermed blev sagen afgjort og det viste sig at mit overslag
passede.
M½llebakken fik vi overladt til skydestandpladser og til festplads med en fortrinlig plads for

legems½velser. Vi sk½d mod nord med 250 meter over imod en vå ldig grusbakke som blev os overladt
(og benyttes endnu i 1911) derud over fik vi skydebane ogs a pa 800 alen. 32 skiver blev opstillede i
grusgraven og elektriske ringeapparater anlagdes for hver to skiver samt telefon til lederne. Et smukt
malet skydehus med 32 ba se blev rejst med mellemliggende telefonrum, samt med bagved st a ende
ladeborde, alt med tagdå kning her sa vel som i mark½rgravene. Skiverne var dobbeltskiver sa alt gik
med stor hurtighed ved pa visningen. Man var enige om at det var den bedste skydebaneopstilling i stor
stil, vi hidtil har haft i Danmark, og som i det v å sentlige siden er fulgt: I 1894 i Odense, 1901 i
K½benhavn og 1907 i Silkeborg.
Festen begyndte med stå rk blå st d. 17 Juni og med lidt regnbyger d. 18, men blev lykkeligt gennemf ½rt
efter planen. Musikkorps a bnede festen kl. 6Ø begge dage i gaderne. Kl. 7 begyndte skydningen: F½rste
dag alene for foreningens medlemmer, anden dag foreningens mesterskabsskydning, og derefter den
store kapskydning mellem samtlige m½dte foreninger. Disse var f½lgende: 1. Holbå k, 2. Roskilde, 3.
Frederiksborg, 4. Sor½, 5. Prå st½, 6. M½n, 7. Bornholm, 8. Hj½rring, 9. Randers, 10. Aarhus, 11.
Skanderborg, 12. Horsens omegn, 13. Ribe. Foruden Holb å k amts 512 skytter, m½dte fra de andre ialt
366 skytter. Desuden et stort gymnastikhold fra Holb å k amt. Holbå k blev nr. 1 i kapskydningen.
Derefter var der prå mieuddeling, hvor jeg fik overrakt et s ½lvbå ger med 20 kronestykker (over 100
kr.). Amtmand Bille gjorde os den å re at vå re til stede ved festen; blandt andre indbudne var vor f ½rste
formand, kapt. Dons ogsa til stede.
Pa hjemvejen fra festen den f½lgende dag spurgte han mig om jeg ikke vilde tage imod valg som
vurderingsmand for det s½ndre Odsherred, hvad jeg sagde jo til (han var en af direkt ½rerne); den post har
jeg haft siden 9. August 1893 f½rste gang.
Da jeg kom hjem sagde jeg straks til min hustru: Nu rejser vi en tur ud i verden; nu har vi r a d dertil.
Hun var nemlig meget svag den gang, overnerv½s, og trå ngte til ro. Da Ernst Trier h½rte det, sagde han
straks at han vilde bede sin broder Frits Trier om vi m a tte bo i hans villa i Hellebå k; den stod ledig,
fuldt bosat, og forsynet med alt til husholdningen. Han svarede straks jo! Jeg takkede og vi rejste. Aage
var dengang 1Ø a r, men vi fik bes½g af gamle faster Sine, som tog sig af ham mens vi var borte.
Det blev en dejlig tid for os i Hellebå k. En dejlig bopå l var det med havestued½r og glasveranda lige ud
til Åresund, hvor snese af skibe gik forbi stadig. I denne havde jeg min daglige plads med to udm å rkede
kikkerter ved siden af mig, lette at gribe. Mit daglige arbejde var i den tid tegning til en kirke til N.
Amerika i lighed med vor, men noget st½rre. Vi delte ellers arbejdet godt; mens Hanne gjorde stuerne i
stand b½rstede jeg st½vler og sko, sleb knive, hentede vand og br å nde og lignende arbejder (jeg gjorde
karls arbejde, men gik sa ogsa og forelskede mig i kokkepigen).
Vi gik vore sma ture til Odinsh½j, til Hornbå ks plantage eller til de dejlige parkanl å g ved Hellebå kga rd
om hvilken digteren Karsten Hauch synger:
"Duftende kl½ver bag då mrende skove,
må gtige b½ge, der spejles i vand,
roser der blusse ved rullende vove,
rislende bå kke, der lege ved strand."

Der var adgang til badehus, som jeg benyttede hver dag. Vi var i huset her i 18 dage, og Hanne kom sig
udmå rket.
Om eftera ret (skolen a bnedes 4. November) mistede vi vor mangea rige gymnastiklå rer Hans JÅ rgen
Rasmussen. Han var elev fra ha ndvå rkerskolen og folkeh½jskolen i 1881-82, arbejdede i fa a r hos mig

f½rst ved kirken i 1882, siden i Svansbjerg, hvor han blev forlovet med Sidse, var en kort tid med at
bygge gymnastikhuset pa Hvilan, kom i eftera ret 1885 til Lund for i 2 ma neder hos kaptajn Norlander
for at lå re svensk gymnastik og var fra Nov. dette a r lå rer i gymnastik pa Vallekilde folkeh½jskole i
otte a r, den bedste lå rer som jeg har haft, nå st N.H.Rasmussen. Han blev syg i sin f½rste gymnastiktime
i Nov. 1893, fik et nerveslag og d½de dagen efter. Han var bleven gift, boede pa Solbakken men blev
begravet pa Herf½lge kirkega rd, da hans enke besluttede straks med sin datter Eva at flytte hjem til
Svansbjerg, hvor hun fremdeles bor og styrer huset for sin morbroder, Peder Hansen.
Om Julen 1893 var jeg taget til Randers for at hj å lpe Randers amtsskytteforening med at omordne deres
love. Det var d. 29 December 1893 at jeg rejste derfra til styrelsesm ½det i Dansk friskoleforening, og jeg
kom til Odense kl.4 om morgenen og tog ind i h ½jskolehjemmet. Her blev telegram lagt for mig fra
Sigrid Trier, at hendes fader pludselig var d½d d. 29. om eftermiddagen. Vi havde m½de kl. 11, men jeg
forlod m½det kl. 4 eftermiddag for at tage det f½rst afga ende tog. Det var overraskende; Trier havde
vå ret i Jyderup om formiddagen, var livlig og frisk ved middagsbordet, skulde ud med Niels Hansen kl.
3, men f½lte sig upasselig og d½de sa straks efter at doktor Harp½th var kommen kl. 6. Det blev os et
svå rt slag, og dog er det ga et forunderligt godt endda med tilgang p a skolen. Tilgangen blev jo mindre
for en del af eleverne, men da der altid var over et halvt hundrede h a ndvå rkere, som der ma tte siges nej
til, sa udvidede jeg skolerummene sa meget at jeg det f½lgende a r kunde tage imod 120 elever hos mig
pa ha ndvå rkerskolen, og derved kunde vi holde elevtallet oppe p a mindst 200 de f½lgende a r, sa lå nge
jeg havde min skole.
Trier forberedte selv sine to å ldste s½nner til konfirmationen, men efter hans d ½d fortsatte Hoff dermed
og vor Asta, som havde ga et halva ret f½r til forberedelse, blev nu konfirmeret ved samme tid.
I eftera ret 1893 havde jeg vå ret her i Vallekilde i 25 a r. Trier vilde gerne i den anledning mindes dette
ved eftera rsm½det, hvad han ogsa gjorde, da jeg netop ved den tid kom hertil for 25 a r siden. Da han
gerne vilde fortså tte sin pa begyndte bog om sin skolevirksomhed, og derfor have lidt fyldig oplysning
ogsa om mine livsforhold, opfordrede han mig til at ops å tte noget skriftligt herom, og da jeg ej pa den
tid var optaget af noget ude, blev det den f½rste anledning til at disse nå rvå rende hefter fremkom. Jeg
fik dog kun skrevet 1Ø sma hefter dengang. Mere end 15 a r skulde ga f½r jeg tog mig for at omskrive
disse og at fortså tte, som jeg nu g½r pa mine gamle dage.
Ved Triers d½d kom jeg til at deltage i boets ordning, dette tog adskillige a r. Der var nedsat et udvalg
(exekutore) besta ende af herredsfoged Hansen i Kalundborg, grosser Frist Trier og mig. E.Trier sad i
stor gå ld dengang: 18.000 kroner l½s gå ld foruden prioriteterne. Der gik 6-7 a r f½r sagen blev endeligt
ordnet, men sa var der ogsa udbetalt henved 30.000 kr., idet 10.000 kr. prioritetsg å ld var udbetalt
tillige; sa var desuden en del af bygningerne nybygget eller istandsat, f ½rend br½drene Povl og Niels
Hansen overtog ejendommen.
I 1894 blev et betydeligt arbejde overdraget mig ved den store skyttefest i Odense. Jeg m a tte nemlig
pa tage mig at levere tegning og overdragelsesvilk a r til anlå g af skydebaner og gymnastikplads, de f½rste
pa Seden strand, hvor Odense garnison havde skydebaner p a prå stega rdsmarken, og pa syklebanen ved
Fruens b½ge til gymnastikplads, hvor der blev indrettet to store br å ddegulve og rejst to
omklå dningsrum imellem. I den anledning gjorde jeg to rejser p a 14 dageskort for at forberede
indbydelserne, modtage og overdrage samme til entrepen ½rerne samt g½re den tilsynsf½rende, davå rende
kaptajn Jensen (senere oberstl½jtnant og medlem af overbestyrelsen) bekendt med planerne. Udf ½relsen
heraf blev overordentlig vellykket, idet jeg havde god erfaring fra vort store anl å g forud i Kalundborg.
Ved denne lejlighed brugte jeg mit 14 dageskort til rejser for at efterse de to signalsporede baner:
T½rringbanen og Skagensbanen. Jeg var da i det sa kaldte vestlige udvalg for Odsherredsbanen, hvor
mange mente vi skulde have smalsporet bane. P a Horsens-T½rringbanen, hvor dette blev stå rkt
anbefalet af driftsbestyrer Stensballe, som jeg kendte personligt fra Askovm ½der, fik jeg dog anden og
bedre besked af et par forretningsdrivende, hvoraf den ene var t ½mmerhandler; og han oplyste mig om
hvor besvå rligt det var med alle disse omladninger fra bredsporede til smalsporede vogne, og som tvang

k½bmå nd og andre store forbrugere til at k½be i Horsens. Pa Skagensbanen, hvor den meste til- og
udf½rsel skete ved skibsfart i Frederikshavn, der f ½ltes dette forhold ikke hå mmende; Skagensbanen
l½nnede sig udmå rket og alle ½nskede oplysninger om disse forhold fik jeg ved at k ½re i 2. klasse
sammen med banens trafikassistent. Ved lejligheden fik jeg Skagen at se og tillige det ejendommelige
klitlandskab i hele den nordlige del af Vensyssel.
Skyttefesten i Odense blev så rdeles vellykket. Her var alle skytteforeninger nu blevet samlet efter den
politiske strid og splid. Hvad der havde forberedt dette var s å rlig den udmå rkede ma de samarbejdet var
sket pa to a r i forvejen ved deltagelse i Kristianiafesten, hvor alt var g a et sa forn½jeligt ba de mellem
skytterne og udvalget og hvorefter sammenslutningen nu skete i 1893.
I 1894 modtog jeg ridderkorset pa kronprinseparrets s½lvbryllupsdag d. 28 Juli, hvad der blev mig en
overraskelse. Senere fik jeg at vide at det så rlig skyldtes davå rende kaptajn Ramsing i forbindelse med
amtmand Bille i Holbå k. Da jeg senere takkede denne, sagde han, at han havde ½nsket mig det til vor
amtsskytteforenings 25 a rsfest '93, men at man ikke ½nskede det tilstillet mig f½r ved en af de kongelige
fester. Nu kom det nå vnte dags morgen i et brev.
I 1894 havde jeg blandt andet tre så rlige arbejder, nemlig: 1. En ½konomibygning pa Hvilan, hvor de nu
½nskede at kunne modtage et st½rre antal elever pa kost og bolig; 2. Et st½rre gymnastikhus til
seminariet i Silkeborg, og 3. En bolig for organist Olsen ved St. Mikkels kirke i Slagelse. Den f ½rste
blev en betydelig bygning pa h½j kå lderetage, hvor der blev indrettet laboratorium for landmandskolen,
stort husholdningsbageri med ovn, bagestue og br ½dkammer, husholdningskå lder, vaskestue og
varmtvandskedel med r½rledninger til hele husets opvarmning (66). I stueetagen, stor samlings- eller
dagligstue for eleverne og husets faste folk, forstue hertil og til spisesal, tillige med trappegang til
tagetage (vinden) for sa vidt vedr½rer gå stevå relser. Spisestuen var rummelig (dog med plads til tider i
samlingssalen), bag spisestuen stor stue for alt k ½kkent½j og et så rligt opvaskerum. Ved siden af
spisesalen var k½kken og spisekammer i en fremspringende fl½j over bageriet. Ved siden heraf en forstue
med trappegang (eleverne) og en stor sl½jdsal. I tagetagen fandtes foruden de f½r nå vnte gå stevå relser i
gavl to vå relser for en ugift lå rer (med adgang til begge trapper), endvidere en lang r å kke elevvå relser
mod haven og nogle i den modsatte gavl og side ved trappen med langgang. Det hele afgav bekvem
plads som nå vnt. Fra samligssalen blev bygget et glashus til blomster og ophold som forbindelse med
forstanderens forstue og beboelse. Herunder en smuttrappe mellem g a rdsplads og have. Alt dette blev til
en ny fremtid for folkeh½jskolen med rigere samliv mellem eleverne indbyrdes, og mellem disse og
lå rerne.
Til Silkeborg seminarium tegnede jeg et rummeligt gymnastikhus med foranliggende omkl å dnings- og
redskabsrum, samt forstue og over disse rum en hal for tilskuere. Udkast til bygningernes forl å ngelse for
indretning af elevvå relser blev ikke senere udf½rt til brug (i al fald af mig).
Organistboligen i Slagelse blev et smukt lille hus med have skr a t overfor banega rdens hovedindgang.
Der blev indrettet, sa det kunde bruges som to lejligheder. Organist Olsen boede der med en s ½ster i
stueetagen. Nu efter hans d½d solgtes huset.
1895 blev et a r rigt pa oplevelser. Foruden mit så dvanlige skolearbejde, der i 1894-95 var meget stort,
fordi jeg af hensyn til h½jskolen elevantal ma tte udvide mine lokaler, og kunde derefter tage imod 120
ha ndvå rkere for at holde tallet pa skolen oppe i de ½nskede 200 elever. Jeg fik mere lå rerhjå lp, og dette
lykkedes så rdeles godt. Sa fik jeg endvidere tegnearbejdet til opf½relsen af (og tilsyn hermed) Begtrups
h½jskole ved Frederiksborg slot, et stort og betydeligt arbejde. Denne sommer udf ½rtes over de 3/4 af det
hele bygningsomfang. Resten blev sa fuldf½rt a ret efter. Det kneb med penge, men det hele blev sa billigt
at da Roskilde h½jskole blev bygget efter min grundplan i alle enkeltheder blev bekostningen det sidste
sted mere end dobbelt sa dyrt.
I Maj ma ned fik jeg tilbud af kaptajn Hagedorn om at sejle med ham til Rusland. Han l a i K½benhavn
med en ladning sydfrugt til Petersborg og ventede p a isbrud i Finske bugt. Jeg rejste straks til

K½benhavn for at vå re parat na r der kom telegram, tilsa arbejde i Frederiksborg og Br½ndby, hvor jeg
ogsa havde byggem½de, og St. Bededags morgen (efter afholdt overbestyrelsesarbejde om aftenen)
lettede vi fra Langelinie i daggry og stod ned i Åsters½en, men lad mig afskrive brevene til min hustru:
Pa Æstersåen d. 11. Maj 1895.
.......Vejret var noget k½ligt pa morgenstunden med lidt regn fra Falsterbo og ½st pa langs Ska nes
sydkyst. Vi havde Bornholm i sigte om eftermiddagen, og f ½r vi gik til k½js havde vi passeret fyret pa
"Utklipparne" ved Blekinges syd½stre hj½rne. Nu kl. 8 3/4 har vi Gottland i sigte. Imens lidt om mit
rejsef½lge, mens vi som i ga r sa os om pa skibet. F½rste mand jeg traf om bord var vor lille ven Gunni
Busck (s½nnes½n af gamle pastor Busck i Br½ndby). Jeg havde ogsa bes½gt 1. maskinmester Viborg.
Maskinen blev jo efterset og jeg talte lidt med en gammel fyrb ½de; det korter jo tiden for dem dybt i
skibets bund. Ellers var jeg meget i bestiklukafet under komandobroen, hvor jeg fik mig mangen god
passiar med 2. styrmand Frost, hvor jeg fik mangen god oplysning af de der liggende s ½kort, og om
navigationen. Ofte var han jo pa komandobroen ved kompasset eller stod selv der ved rattet til afl ½sning.
En af mandskabet, som jeg kom til at så tte pris pa var
en ung s½mand Peter fra Fej½, som jeg ved rattet ofte
fik en samtale med og hvor jeg lejlighedsvis fik lov at
pr½ve styringen af fart½jet. Den store kikkert fra
bestiklukafet underneden benyttede jeg ofte. Nu sidder
jeg i kahytten og skriver, her er smukt og hyggeligt:
En nydelig sofa med et langt bord foran under
"skylightet" (overlyskassen), to skabe (et ved hver
side) hvor kaptajnen har sine papirer. Modsat sofaen
langs med bordet sta r en polstret bå nk med ryk som
kan klappes til begge sider, og ved hver ende af bordet
et par vinerstole. Alt bohave er af poleret n ½ddetrå ;
polstringen af fint r½dt plyds. Lige overfor sofaen pa
modsat vå g sta r et stueorgel, som jeg alt imellem
spiller lidt pa . Udgangsd½ren er ved den ene side, og
modsat denne er d½r til et bogskab med en må ngde
fortrinlige b½ger. Vå ggene er smukt panelede og med
smukke billeder, delvis malerier pa disse. Loftet er
hvidt lakeret med forgyldte lister om fyldningerne. P a
gulvet er fint tå ppe. Pa begge sider af kahytten er der
soverum hvoraf kaptajnen og min rejsefå lle maleren
Sadolin har hver sin k½je. Jeg har kun en, men har
lovet kaptajnen at sla en op mere til hans datter. Fra
mit soverum har jeg d½r lige ud i messen, vores
spisestue; her spiser vi sammen med kaptajnen og de
½vrige officerer, nemlig de to styrmå nd og de to
maskinmestre, i alt syv og med hovmesteren Marius
Peter fra Fejå og jeg.
som opvarter.
Vi lever h½jt her ombord. Foruden at vi hele dagen, hvor vi vender os p a då k og i kahyt har den fine
duft af appelsin- og citronlasten, sa har man andre nydelser, som ikke falder af na r man er hjemme. Sta r
vi op f½r frokosttid, hvad vi selvf½lgelig g½r, sa drikker man the eller kaffe. Til theen fa r vi altid citron,
hvad der smager ganske fortrinligt i den gode st å rke the. Til frokost varm b½f med kartofler og ellers
koldt bord. The f½lger om det ½nskes, som ovenfor anf½rt. Middagen er udmå rket; pa S½n- og
helligdage som i ga r, St. Bededag, f½lger der altid et glas r½dvin (i ½lglas, for tilså tning af vand). Til
aften fa r vi koldt bord, Ø bajer om ½nskes og derefter the med citron. Om eftermiddagen appelsiner og et
glas Marsalavin. Nu er kl. 10 og vi er inde under Gotland og sejler i N Å langs kysten i fint vejr. Klint af
hvide kalkklipper danner det forreste n å s som vi nu ga r forbi. Mange byer og megen skov er vi rejst

forbi i dag, hele 15 kirker har jeg talt. Var flere af dem fjernere, havde jeg den gode kikkert. Kun f a
lignede vore alm. danske landsbykirker p a ta rnet, flere havde alm. pyramidetag, et par havde pa meget
store ta rne fladtag. Nogle kirker havde h½je til dels slanke ta rne med fire spidse gavle over de fire
sideflader og derovre igen h½je slanke spir, en ta rntype der skal findes flere steder endnu p a Gottland, og
som jeg hjemme har afbildning af i Hildebrands svensk kunsthistorie.
Men kl. 4 eftermiddag tog vi farvel til Gottland og satte kursen efter Dag ½ ved indl½bet til den Finske
bugt. 12. Maj, kl. 7 morgen Dag½ i sigte. I ga r var vejret fint, lidt k½ligt; i dag er vi spå ndt pa om isen
endnu ligger bag Hogland, hvortil vi kan n a i morgen, eller den har givet sig for vestvinden. Eftermiddag
kl. 6: Nu er vi ud for Estlands kyster, vi ser nu Reval, i hvis n å rhed Dannebrog faldt ned 15. Juni i
kampen med Esterne, 1219. Skra t overfor pa den anden side af "Finske vigen" ser vi Helsingfors i
Finland.
Mandag morgen (d.13 Maj) havde vi Hogland i sigte kl. 5 morgen; en langstrakt ½ som ligesom vil
spå rre hele vigen. Kl. 10 na ede vi is, men den er l½s og i drift: Langs Finlands kyst har vi dog hele
dagen set is. Det har i dag vå ret nydeligt vejr. Sadolin har fotograferet os: Mig og rorg å ngeren pa
kommandobroen, og senere kaptajnen, 1. maskinmester og mig i kahytten ved appelsiner og marsalavin.
- Vi har fremdeles Finland i Nord og Ingermandsland i Syd. N a r vi na r Kronstadt, skal vi fortolde og har
derfor travlt med at fa alle grejer i orden. Jeg skal vå re forude med hovmesteren for der har
t½mmermanden plads, (jeg er forhyret som sa dan i K½benhavn for 60 kr. ma nedlig og Sadolin som
jungmand, da han har sejlet med flere gange, vi er ikke passagerer, men tjenesteg ½rende ombord). Jeg
skal sla sejldugslapper over toldsejlene, som s å ttes pa i Kronstadt i eftermiddag. N.B. (uden brev) - Nu ma jeg ga lidt pa egen ha nd og beskrive vor opsejling gennem Njevaflodens
kanaler til Petersborg. Da vi nå rmede os var det henimod aften; staden la lige for os i aftensolens glans
og skinnede pa de mange forgyldte ta rne, spir og kirkekupler, som la bredt ud for os; dette sa vel som de
mange overdå kke skibsvå rfters uhyre gavle med vinduer op i gennem, som ogs a vendte mod solen og
stra lede med en glans i aftensolen jeg aldrig har set mage til. Vi kom da ind i byen, fik toldklareret straks
nå ste morgen kl. 9 og kunde sa ga i land.

Petersborg d. 16. Maj 1895.
......Sadolin og jeg gik sa op i byen for at se os om. F½rst gik vi over den sidste ny Njevabro. F½rst kom
vi til den store Isakskirke, der sammen med Vinterpaladset ligger p a syd½stsiden af floden; det ringede
netop til messe. Kirken dannede som sa mange andre Russiske kirker en stor firkant over hvis midte
hå ver sig et vå ldigt rundt ta rn omgivet af s½jler udvendigt. Her over hå ver sig den må gtige kuppel,
udvendigt forgyldte; pa de fire hj½rner sta r mindre ta rne a bne mellem fire piller, som bå rer sma kupler,
og herunder hå nger klokkerne, en st½rre eller flere mindre i hvert.
Da vi tra dte ind i kirkens hovedrum under den h ½je kuppelhvå lving, hvor igennem der kun faldt et
sparsomt lys ned oppe fra vinduer i "trommen" under kuppelen, var alt n å sten m½rkt i kirken; kun ved
et par sidealtre brå ndte der lys. Folk kom nu til, satte lys, som de t å ndte, og sa forrettede de deres b½n
ved alteret, korsede de sig for ansigt og bryst, kn å lede, strakte armene frem pa gulvet, som de lod
ansigtet ber½re, rejste sig, korsede sig pa ny og gentog det hele en eller to gange til, steg s a op til
alterbilledet, der var forgyldt, korsede sig atter gentagne gange med b ½jninger, kyssede helgenbilledet i
altertavlen og kunde atter gentage med b½jninger og korsning. Da nu mange str½mmede over i kirkens
syd½stre hj½rnekapel, gik vi med ind i den korte buegang, som f ½rte ind i kapellet; men var der m½rkt og
dunkelt hvor vi f½rst stod, sa stra lede her af lys og af sol gennem et h½jt buevindue, og her glimrede det
af guld i denne stå rke glimrende belysning. Nu h½rte vi korsang og derefter messe af en enkelt r½st. Sa
a bnedes d½rene ind til et alter bag ved, hvor der stod tre pr å ster, alle i gr½nlig-gult. En af dem messede
med en må gtig dyb basstemme, og et flerstemmigt kor vekslede hermed. Nu lukkede d ½rene sig igen og
en uniformeret kirkebetjent kom frem med et må gtigt vokslys pa stage og stillede det midt for d½ren,
kom derefter med en pult som sattes foran. En af pr å sterne kom nu frem i kapellet og stillede sig med

ryggen til os og lå ste nu op af en uhyre stor bog, som blev henlagt p a pulten med megen h½jtidelighed.
Da han var få rdig, toges alt bort igen, d½rene a bnedes pa ny til den bageste helligdom og messen
begynder pa ny. Nu svinger den unge prå st (som havde lå st op) med et r½gelseskar, f½rst inde fra det
bageste alter, sa ude i det forreste kapel regelmå ssige svingninger to gange frem og tilbage derefter
foran sig to gange til h½jre og venstre. R½gelseskarret var helt forgyldt og hå ngte i gyldne kå der af
omtr. en alens lå ngde. Under alt dette stod folk gamle og unge, store og sm a (b½rn fra 10 a r og over) og
korsede sig med mange hurtige pa hinanden f½lgende betegnelser pa ansigt og bryst, b½jede sig frem og
lod panden ber½re gulvet (som foran), men hver for sig pa for os tilsyneladende tilfå ldig tid, uden
forbindelse indbyrdes eller med ordene som blev sagt eller sunget ved messen. Vi gik s a ! Udenfor pa
gaden lagde vi må rke til at hvor en prå st gik eller k½rte blottede mange hovedet for ham og korsede sig
eller hvor de kom forbi en kirke eller et lille gadekapel (som midt for den f ½rstnå vnte bro) blottede
mange hovedet og korsede sig; vel en hilsen?
Her er en må ngde k½ret½jer i St. Petersborg, men nå sten alle kun med en hest. Sporvogne f½rst men dog
alle med to heste; pa de befå rdede str½g k½rer de tre og tre vogne ad gangen, ved stigning over de store
broer kommer der altid en hjå lpehest. Sa kommer der enkelte tospå ndige ekvipager, men mange flere af
disse dog med enspå nder. Sa myldrede det med enspå ndige drosker mest uden kaleske. Her skal v å re
tyvetusinde drosker i Petersborg. Hestene har altid en masse remme med blanke sp å nder og knapper og
en stor lå derkvast hå ngende under kå berne. Alle have de en h½j trå bue fra stang til stang over ryggen
og heri er hesten opt½mret stramt.
Mange af hestene er udmå rkede travere, og man k½rer over alt det hurtigste man kan. Hestene har lange
manker, st½rst mulig pandelok og halerne nå sten slå ber pa jorden; der kommer sikkert aldrig saks i de
hesteha r. Det ser godt ud; kuskene er klå dte pa en egen ma de og ens lige fra den fineste herskabskusk til
den tarveligste ponnyvognsdroske. Alle havde de en lav bredpullet hat, med glat plyds som en silkehat.
Sa har de alle bla k½rekapper, glat pa overkroppen og sammensv½bt om brystet sammenholdt om livet af
r½dt eller gult bå lte. Lige under bå ltet er hofter og så de udstoppede under kappen. Jo bedre kusken er
k½rende, des tykkere er han om mave og hofter og og dette er meget fremtr å dende, da kusken altid
sidder pa en h½j smal buk med tå t omknappet forlå der. Pa bagså det, der er lavt som pa en ponnyvogn,
er intet forlå der og der er heller ingen d½re for. Det var de finere k½ret½jer, men fragtvognene er ikke
mindre ejendommelige. Jeg har endnu ikke set en s a dan med to heste for. De simplere er stive vogne
uden fjedre pa hvilke der ligger et lad af t½mmer, og herpa stilles eller lå sses en lodret fjå llekasse
ovenpa . Til jord- og ballastk½rsel eller lign., så ttes en kurveformet trå indretning op pa ladet med
tovhanke, hvor der kan så ttes hejsekrog i sa hele kurven kan hejses op eller ind ombord med sit indhold.
Hesten har ogsa her den foran nå vnte bue pa stå ngerne, men den er her meget svå r og malet med
gloende farver: bla t, gr½nt, r½dt o.l. eller med "roser og yndige blommer", eller med ejerens navn og
under tiden udska ret med ornamenter, en slags russisk almuestil, sj å ldnere med forgyldning. Det er altid
kraftige heste her findes pa 10-11 kvarter; sma russiske heste har jeg ikke set i Petersborg. Jeg har her
set vognrå kker pa 40-50 k½ret½jer ad gangen med samme slags last.
Livligst ga r det til i fornemste gade: Newsky Prospekt. Her findes de fineste butikker og det fineste
publikum i staden, de k½rer ud kl. 3-5 for at se og ses. Det er noblessen, der skal g ½re indk½b og sole sig,
na r vejret er godt som nu. Gaden har en vå ldig bredde; f½rst 5x6 alen brede fortov ved begge sider;
derefter to stenbrolagte k½rebaner, pa hvilke der ma holdes og vendes, og disse er ogsa meget brede,
8-10 alen. Udenfor kommer sa atter to brede k½rebaner som er belagte med sekskantede trå blokke, der
sta r pa enden pa t½mmerunderlag, og pa disse k½rebaner ma der ikke holdes stille, men vognstr ½mmene
ga r modsat pa hver side sa na r der skal holdes, k½rer man pa sidebanerne nå rmest fortovene. I midten
ga r sporvognene pa stenbrolagt gade. Der er pa den tid et mylder af vogne som jeg aldrig har set mage
til. Vi talte flere gange og fik over 60 k½ret½jer i forbifart i et minut, men de kunde i enkelte ½jeblikke
stige langt her over. - Sa findes her en del flodarme: Store og lille Njewa og i den nordre dal af byen
Newkaen, der ogsa deler sig i to ogsa en må ngde mindre kanaler fordelt i gaderne. Midt i den store
flodforgrening ligger PeterPauls-få stningen med kirke af samme navn, hvor kejsergravstederne findes.
Lige overfor, syd for Njewaen ligger det uhyre "Vinterpaladset" og desuden en m å ngde andre paladser,
som admiralitetet og andre regeringsbygninger, kaserner, ridehuse og endelig l å ngst mod vest de

kejserlige skibsvå rfter, hvor der ligger panserskibe og andre krigsskibe ogs a til istandså ttelse eller til
nybygning. Lige overfor ligger handelsbyen, hvor vi losser vore appelsiner og citroner. Her ligger ogs a
s½akademiet (bygget 1710 midt under krigen med Karl d. 12 og da endnu p a svensk grund).
Videnskabernes akademi, b½rsen m.fl., alle vest for PeterPauls-få stningen.
En må rkelighed m½der vi her (som i Venezia): Duerne. Her er de hellige fugle. De bygger i t a rne, pa
gesimser, og andre steder så rlig pa offentlige bygninger, få rdes i hundredvis pa gaderne, som spurve hos
os og vil nå ppe flytte sig f½r man er ved at trå de pa dem; men det er helligbr½de af fange dem eller blot
at r½re ved dem. De fodres ofte i a bent vindue. Af sevå rdigheder er her fortrinsvis en bygning som
kaldes Erimetagen, og som ligger tå t ½st for Vinterpaladset. Bygningen er uma delig stor og i 3 etager
(en kå lder). I ½verste er malerier, og her er kostbare samlinger fra 15.-16. og 17. hundred a r ba de fra
Italiens og Nederlandenes glanstid, så rlig det sidste og ved arbejder af de ypperste mestre. Underneden
er der store samlinger: Billedhuggerarbejder fra é gyptens, Asyriens, Grå kenlands og Roms oldtid,
så rlig en må ngde vaser og terracotta-sager, samlinger pa flere tusinde nr., og af de sk½nneste former i
alle st½rrelser. Sa er der tillige en kulturhistorisk samling og der s å rlig af middelalderlige va ben og
rustninger. Her var mere end vi kunde overkomme af overse i de tre dage vi kunde v å re der na r vi ellers
skulde se os lidt mere om.
Den dag vi var pa Newsky-Prospekt for at se noblesserne få rdes, var vi ogsa inde pa et russisk thehus
der, for at se hvordan man få rdedes derinde. I stueetagen sad folk som i vores restauranter og forsynede
sig med spise- og drikkevarer fra en stor skå nkedisk (buffet), men ovenover var der thesal, meget stor
med mange sma borde og med stole. Her fik man en stor porsel å n-thepotte med varmt vand og en mindre
med meget stå rkt the; sa kunde man blande og drikke efter behag. Sa stod der desuden en stor
sp½lkummer til at skylle kopperne ud i efter det f ½rste bryg, sa fik man sin lille tallerken med "lemona",
en skive citron. Til theen var der glas med metalfod og hank og en dyb underkop, som dette glas stod p a .
Sa kunde man ogsa som hos os i de gode gamle dage hå lde sin the op fra glas til underkop.
I salen stod et stort selvspillende instrument, "orkestron", men n a r et nyt stykke skulde spilles. ma tte der
indlå gges en ny valse, og sa skulde det trå kkes op med et sving. Der var ba de orgelpiber, horn, tromme,
klokkespil m.m. sa det udgjorde sikkert for mer end 20 stemmer og tog ogs a plads op som et lille
vå relse i salen. Det var jå vne men velklå dte folk som kom i thesalen. I dag fa r vi udlosset og ballast
ind, og i morgen tidlig skal vi afga til Riga, for at indlade havre og å g. I morgen er det Kejserens a rsdag,
sa ligger alt arbejdet her stille; sa er det h½jtid. Men Russerlivet tiltaler mig ikke, og da jeg ikke kan f a
tid til at g½re en lille rejse ind i Finland, hvis gr å nse ligger tå t uden for staden her, sa er jeg glad for
afgangen til Riga.
Rigabugten 19. Maj 1895.
Vi gik sa fra Petersborg d. 17. eftermiddag og i Kronstad fik jeg mit sidste brev herfra hjem med posten.
Vi na ede Hagland L½rdag morgen d. 18. og til Dag½ om aftenen og i Vormsund fik vi to lodser om bord,
som skulde f½re os gennem M½nsund ud i Rigabugten, en stor genvej ½st om Dag½ og Åsel. Her traf vi
den store må rkelighed at beboere pa disse ½er Dag½, Vorms½ og M½n, samt nogle sogne inde i selve
Estland endnu taler Svensk efter af have levet under Russerv å ldet i henved 200 a r. De to lodser var
b½nder, havde hver et boelsted med en hest og 6-8 k ½er. De sagde imidlertid at jorden var mager og
havde kun 4-6 tommers muldlag. De havde hidtil v å ret havb½nder (eller vel livegne),havde ma ttet yde
80 spanddage (med en hest) eller 160 gangdage (arbejdsdage for en mand) som a rlig jordafgift. Fra
1895 (dette a r) er det nu blevet afl½st mod en pengeafgift af 45 rubler (omtr. 85 kr.) a rligt; de ventede
hver dag pa vurderingsmå nd, og sa skulde de vå re en slags arvefå stere under kronen. De levede under
strenge borgerlige ka r, havde begyndt at holde oplysningsm½der i skolen pa Vorms½, men den var
bleven forseglet for dem. Lå sning var enkelt mand tilladt, men kom de blot tre mand sammen for at
lå se, var der h½j b½destraf. I skolen lå rte b½rnene sa godt som intet. De blev underviste i Russisk, det
vil sige, de lå rte de Russiske bogstaver at kende og at stave lidt, men ellers l å rte de intet. De var der
Lutheranere, men den russiske (grå sk-ortodokse) statskirke var indf½rt. Na r å gteskabet var blandet
(protestantisk og grå sk-katolsk) skulde b½rnene d½bes efter den grå sk-katolske lå re. En protestantisk

mand havde for nylig giftet sig med en kvinde af gr å sk-kat. tro, men var enig om at barnet skulde d ½bes
efter Luthersk tro og opdrages sa ledes. Men da de ikke vilde b½je sig for det Russiske krav, blev barnet
frataget dem og begge forå ldre fik fire ma neders få ngsel. Det er ha rde ka r. Herremå ndene, som de
hidtil har sta et under, er mest Tydske adelsmå nd og vå rnede om b½ndernes tro, men nu lader det til at
disse tider er forbi siden b½nderne er blevet selvejere under kronen.
Det var må rkeligt at se pa ½en M½n, at husene der lignede de Danske: Lervå gge, til dels hvidkalkede
og alle tå kkede med stra . Det ser man ellers kun i de gamle Danske landskaber, ogs a i Ska ne, Halland
og Blekinge, men ikke i det egentlige Sverige, Finland eller Rusland. Men disse ½er har jo ogsa vå ret
danske fra Valdemar Sejrs tid til efter reformationen og derefter Svenske indtil Karl 12. og Peter den
Stores tid (1709). Da vi havde sat vore to Svenske (Danske) venner af, stod vi ud i den a bne s½ og ind i
Rigabugten. Nu kl. 4 eftermiddag har vi Riga i sigte, men skal fortolde i Bolder a (Du namu nde) ved
Du naflodens udl½b.
Riga d. 21. Maj 1895.
Det var fra kulden til varmen; her er fuldstå ndig sommer, trå erne for lå nge siden udsprungende,
syrener og kastanier i fuld blomst, og luften varm. Her er meget mere tiltalende end i Petersborg. Riga er
en smuk by, der er mere karakter i byens arkitektur, ogs a er her livligt handelsr½re. Riga ligger to mil
fra udl½bet af Du nafloden, som er henved 1/4 mil bred. Vi ligger ved bolv å rk tå t op til den store
jernbanebro som h½jtliggende f½rer over floden. Byen har over 200.000 indbyggere, heraf 130.000
protestanter med 12 kirker, 40.000 grå sk-katolske med 11 kirker, 10.000 romersk-katolske med to
kirker (ialt 25 kirker) og 15.000 J ½der foruden folk af andre sekter. Her tales mest tysk, men ogs a
Russisk og Lettisk, sa her er en hel Babelsk sprogforvirring.
Vi kom til ankers pa floden S½ndag aften og til kajen i ga r morges. Dagen gik med at studere "Illusttiten
Riga", for at så tte os ind i forholdene her, tage os et varmt bad, se lidt p a de nå rmeste omgivelser ogsa
ga i en stor park, h½re konsert, se pa folkemylderet og drikke the. Fragtvognene er som i Petersborg og
nogle af droskerne, men ellers har alt mere tydsk tilsnit. Den gamle by er lille, har v å ret omgivet af
få stningsvå rker, volde der er jå vnede og omdannede til smukke parkanl å g. Livligt er her ved floden;
her kommer en uendelighed af t½mmerfla der ned fra Ruslands uhyre skove. F½rerne (undertiden med
familie) har halm- eller barkhytter opstillede p a fla den, hvor de sover om natten. T½mmerstokkene er
sammenbundne 30-40 stk. ved siden af hinanden og i flere lag under hinanden, og s a få stede i 10-15
lå ngder efter hinanden: de driver nedad med str ½mmen, men for- og bagenderne styres af må gtige a rer
af t½mmer, som hviler pa bukke, hvor lejet a ren er få stet.
Sa ligger her i hundredvis af damp- og sejlskibe fra alverdens lande, ogs a mange Danske. I parkerne
kommer folk ba de fra by og land. Kvinderne derfra ga r med store t½rklå der over hovedet som Ska ninger
og Vendelboer, mest lyse dog ogsa sorte. Nu er indladningen i fuld gang. Vi skal have mindst 200 tons
å g (omtr. 20.000 kubikfod) sa skal vi have noget trå og noget havre til fuld stuvning. Lasten skal til
Antverpen.
N.B.: Vi gik sa ud Kristihimmelfartsdag og kom vel hjem til K ½benhavn S½ndag eftermiddag.
Hjemad aften.
- Nå ste L½rdag middag modtog vi vore nye prå stefolk, pastor Th. Helveg fra Amerika med hustru, 2
s½nner og 2 d½tre. Dagen efter, 1. Pinsedag prå dikede Helveg f½rste gang for os. Det var en dejlig
Dansk pinseprå diken, som var l½fterig for os. Han blev senere lovligt valgt og anerkendt som pastor
Kocks eftermand, der siden a ret f½r havde fulgt pastor Hoff i gerningen. Helveg fik vi lov til at beholde
som prå st i 11 a r, lå ngere tid end han tidligere havde haft fast bop å l nogen steder. de kom f½rst til at bo
i det hus som skolen ejede, som Trier havde bygget til sin datter Sigrid og hendes mand, men disses
ophold blev kun kort ved Triers d½d (billede af pastor Helveg), da de som forstanderfolk flyttede ned p a
skolen og nu boede pastor Helveg her nogle fa a r indtil vi fik bygget en så rskilt prå stebolig ved kirken.

- En uge efter Pinse dette a r havde vi en forn½jelig rejse til Ska ne, en rejse der var planlagt fra vinteren
og forberedt i lå ngere tid. Meningen var at gamle Vallekildeelever fra Holb å k amt skulde komme over
til Hvilan og g½re gymnastik sammen med elever der fra skolen. Vi kom henved en snes; de fleste var
interesserede landmå nd og blandt dem hele seks ga rdejere. Vi blev taget udmå rket imod, blev spredt i
de nå rmeste ga rde, hvor der var unge må nd eller s½nner fra disse hjem, som havde vå ret pa Hvilans
folkeh½jskole. Vi kom L½rdag efter Pinse henimod aften, og nå ste morgen samledes en stor rå kke
k½ret½jer. Vi skulde pa udfå rd for at se landet, og der var mange unge ska ninger med pa denne tur.
F½rst k½rte vi til Dalby kirke vistnok halvanden mil syd ½st for Lund, en af Ska nes å ldste kirker, og
oprindelig stiftskirke med bispeså de, som dog hå vdedes.
Dalby kirke har en må rkelig forhal under ta rnet med dog noget udvidet mod vest, og best a r af en
må rkelig s½jlehal, lidt nedså nket. Der er s½jler med hvå lvinger og smukke hoveder i tå rning form og
tilsvarende smukke s½jlefodsstykker. Man forsta r ikke ganske hvad brug der tå nktes gjort at denne
Hall. Et stykke ½st for koret ligger en langagtig ligsten men kn å kket over. Det er Harald Hejns ligsten,
den å ldste af Sven Estridss½ns s½nner, som blev valgt pa Is½re ting ved R½rvig uagtet faderen havde
½nsket at Knud (d. hellige) skulde foresl a es til efterf½lger. Der ma jo Harald Hejn have haft sine venner i
klostret, som har ligget ved kirken (nu en herreg a rd). Fra Dalby k½rte vi atter en lå ngere tur mod
nord½st til en stor granitbanke. Der var jo kun fa af vort sjå llandske f½lge, der nogen siden havde set
kampestenen i samlet bjergmasse; der var desuden en meget stor udsigt over det sydvestre Sk a ne, hvad
jo optog vore folk meget. Pa hjemvejen kom vi i nå rheden af Lund, som vi sa syd fra med fri udsigt
kunde overse. Vi bes½gte en st½rre Ska nsk bondega rd, Arendala, hvor der var en fortrinlig
kvå gbeså tning af ren Hollandsk race, hvad nu ellers ikke er s a uså dvanligt i Ska ne. Ejeren Hans
Hansson var dengang regnskabsf½rer, senere formand i garantiforeningen for Hvilans folkeh ½jskole, og
af en meget udbredt storbondeslå gt i Lunds omegn. Hans s½n er Niels Hansson, Framnå s ved Hvilan.
Jeg nå vner ham så rlig her fordi han var blandt de elever som fulgte dr. Holmstr ½m til Vallekilde i
1883, blev senere lå rer ved landtmanneskolen pa Hvilan, lå ste samtidigt til landbrugseksamen p a
Alnarp, tog eksamen der som agronom med f½rste karakter, uagtet han passede ba de sin ga rd og sin
lå rervirksomhed. Han blev snart f½rer for kontrolbevå gelsen med k½erne vedr½rende malkeevnen, blev
en af foregangsmå ndene i Svensk landbrug og sidder nu i Stokholm med en f ½rerstilling pa
fors½gsvå snets omra de som kendtes hos må nd, Segelche og Fjord, pa vort landbrugsvå sen. Min s½n
Knud har tillige vå ret hos ham i 3 ma neder en sommer mellem hans to soldaterindkaldelser. Jeg har
senere hjulpet Niels Hansson med at fa tegnet sig et nyt stuehus pa ga rden Framnå s, da han fandt at
hans sma b½rn ikke trivedes godt i den gamle ga rd, hvor der så rlig manglede sol i opholdsvå relserne. Men tilbage til vor store udflugt! Da vort selskab d. 9. Juni kom tilbage til Hvilan, var der kommet et
andet meget st½rre selskab fra K½benhavn h½jskoleforening med folketingsmand Harald Holm i spidsen;
de havde vå ret i Lund for at se domkirken. Vi i vor flok var kommet for at g ½re gymnastik, nogle og
tyve mand under vor gamle f½rer, N.H. Rasmussens ledelse; de var sam½vede forinden hos ham f½r
overrejsen, og ½velserne gik godt under hele den store tilskurerskare som nu var blevet samlet. Blandt
vore deltagere havde vi med vor senere mangea rige lå rer i sang og musik. Peter Jacobsen; han havde sin
kornet med, og om aftenen f½r gymnasterne skiltes, gav han en lille koncert for Hvilans v å rtsfolk, da
K½benhavnerne var rejste.
Nå ste morgen samledes vi pa Akarp station, tog f½rst en tur til Lund og sa domkirken sa vel som
universitetsbygningen med Lund ga rd og den gamle bispega rd, nu universitetsbogsamlingen. Over
middag rejste vi til Malm½ og videre derfra over K½benhavn og hjemad.

Rejsen til Bornholm.
I ma neden efter havde jeg indbydelse som medlem af skytteforeningernes overbestyrelse til at komme til
en skyttefest pa Bornholm. Det var fest for de f½rste 25 a r (om end udsat). Amtsskytteforeningen var
nemlig stiftet af flere mindre foreninger i September 1868. Nu havde man som vi i Holb å k indbudt

skytter fra hele Danmark, men det var dog kun fortrinsvis fra Sj å lland og hosliggende mindre ½er at der
m½dte folk ved den lejlighed. Pa min f½rste Bornholmsrejse i 1871 havde Kr. Kofod p a Siga rd indbudt
mig, na r vi engang var blevet forlovede og gifte, til at tage min hustru med, s a skulde han med sin atter
k½re en landtur rundt ½en. Nu skrev jeg og mindede ham herom, da der nu var ga et 24 a r efter tilbudet,
og da vi begge tillige var anden gang gifte. Rejsen blev til stor gl å de ba de for mig og min hustru og for
hende ikke mindst, da hun havde en s ½sters½n Otto Mandrup Povlsen som skolebestyrer ved realskolen i
Allinge med en s½ster som styrer af hans husholdning, og som hun ½nskede at gå ste ogsa . Vi rejste over
K½benhavn til R½nne, hvor min hustru straks efter ankomsten tog med morgen-dagvognen til Allinge.
Vi andre blev taget godt imod af R½nneboerne i l½bet af et par timer, hvor jeg nyttede lejligheden til at
gå ste gamle sogneprå st Christensen, som netop havde bes ½g af sin s½n August, der da var sogneprå st i
Ta rs syd for Hj½rring, og som jo en snes a r forud havde vå ret lå rerpar pa Vallekilde h½jskole. Lidt op
af formiddagen (jeg tå nker kl. 8-9) samledes der et vogntog pa torvet for alle de hundrede, der nu
skulde k½re ud til Almindingen til f½rste dags skydning, der straks gik i gang i en dal t å t nedenfor
Jomfrubjergets hotel (hvor ogsa jeg skulde bo den f½lgende nat); skydningen fortsattes nu hele
eftermiddagen til aften og fortsattes hele n å ste dags formiddag: S½ndag. Her fandt ogsa gymnastikken
sted, f½rst af Bornholmerne og siden af et hold fra K½benhavn med fin Svensk gymnastik. Derefter
meddeltes udfald af skyttefesten, af kapskydningen mellem de indbudte og m ½dte foreninger,
prisbel½nningerne uddelte. Derefter holdtes der taler blandt andre af dav å rende kaptajn Ramsing og af
pastor August Christensen, samt et festma ltid afholdt. F½rend de sidste festligheder begyndte og jeg
havde vå ret en tur pa fuglsangstien, i Ekkodalen og pa folkeh½jskolen, var min hustru kommet til
festen, og da vi om aftenen skulde til Soldaterg a rden til Chr. Kofoed, holdt hans landauer rede til at k ½re
os hjem.
Den f½lgende dag opholdt vi os i dette hjem, kun at jeg var et lille bes ½g pa Vermelandsga rden og vi alle
i aftenstunden var et bes½g pa Vasega rden, hvor vi sa de ejendommelige skiferdannelser i Vasea ens
indskå ringer i klipperne der. Nå ste morgen blev vognmagasinet pakket med f½devarer til to dages rejse,
den å ldste s½n sad pa bukken nu kunde vi fire gamle så tte os i den behagelige vogn og begynde vor
landtur. Vi k½rte f½rst forbi skovridderga rden R½mersdal i Almindingen og videre gennem skoven efter
Åster Lars' kirke som vi sa . Derpa k½rte vi til Gudhjem, hvor vi foruden den ejendommelige p a
klippegrunden liggende trappeformige fiskerby, s a den lille smukke af arkitekt Bidstrup byggede kirke.
Herfra k½rte vi forbi Lehns klint videre til R ½ og tog ind i den sa kaldte Helligdomsga rd. Der kan man
k½re ind som pa en gå stgiverga rd, tage plads ved borde der er hensat for at rejsende kan d å kke op fra
deres egne medbragte madkurve og forsyninger. Tå t nedenfor ligger de sa kaldte Helligdomsklipper,
dels i skra ningerne ned i mod Åsters½en og dels hå vende sig op af samme. Vi overnattede i Allinge hos
Otto, var den f½lgende formiddag pa Hammershus, tilbage til middag i Allinge og k½rte sa om
eftermiddagen gennem skoven til Hammerstolen gennem den dejlige Finnedal ad Vangs fiskerleje syd p a
til Jons Kapel med sine vå ldige klippekl½fter, forbi Hasle og videre til Herman Blem i R½nne hvorfra vi
gik ombord kl. 10 aften i damperen til K½benhavn i forrygende storm. Alle var s½syge pa nå r en ung
pige og min hustru som intet fejlede p a denne strenge rejse. Vi kom flere timer for sent til K ½benhavn.
F½r vi rejste hjem var jeg en tur i Frederiksborg, hvor arbejdet p a h½jskolebygningen nu skred godt
fremad i det hele, sa vi i god tid pa eftera ret var få rdige, sa den ny skolebygning med beboelse, udhus og
gymnastikhus kunde indvies ved et efter a rsm½de som Frederiksborg hÅ jskole for Begtrup.
I h½st 1895 deltog jeg i h½jskolelå rernes f½rste universitetskursus; det var en forn ½jelig tid og meget
lå rerige 3 uger. Hvad jeg havde mest udbytte af var A.D. J½rgensens foredrag om Danmarkshistorien
fra 1814-1830. - Professor Julius Langes om oldtidens portr å tkunst og Axel Olriks om kå mpeviserne.
Senere havde jeg et morsomt byggearbejde for Kristian S ½rensen, Tranemosega rd i Br½ndbyvester. Jeg
byggede ham en ny stuelå nge, hvor den gamle stod; men sa var vi sa heldige at den gamle dagligstue i
fuldt egetrå spanel kunde blive sta ende ved enden af den ny bygning. Vel ma tte sta taget af, et fladt
paptag oplå gges, og vå ggene brå ddebeklå des udvendigt og en veranda opså ttes i stil med det
udvendige, som sa ud som et havehus med foranliggende veranda og haved ½r til hovedbygningen.
Derimod var alt indvendigt bevaret, loft, gulv, paneler, d ½re, vinduer, alt bohave, senge, omhå ng til

disse, tallerkenrå kker under loftet helt rundt, mange gamle sager oph å ngte o.s.v.
I 1895 fik jeg opfordring fra friprå st L.B. Povlsen om at tegne en kirkebygning i Bovlund i
S½nderjylland, og jeg rejste da derover sidst i August m a ned, bes½gte f½rst Hans Ahrendt i Sillerup og
tog sa til Bovlund hvor vi udsa pladsen til kirken. Da jeg rejste hjem blev jeg k ½rt over moserne ad
L½gumkloster til og fik sa denne bys må rkelige gamle klosterkirke at se. Det er en korskirke med et lille
spir men det må rkeligste ved den er at den har sine vinduesgrupper tre og tre i efterligning af Roskilde
domkirke. Udkast til kirken i Bovlund udf ½rte jeg under opholdet pa universitetskursus i K½benhavn i
'95 og forelagde det efter Povlsens ½nske for A.D. J½rgensen som med gamle t½mrermester Kayser
godkendte det; sidstnå vnte havde vistnok tilbudt at st ½tte opf½relsen med penge. Hermed fik jeg atter en
god lejlighed til at bes½ge A.D. J½rgensen, som altid tog imod mig pa en udmå rket ma de, og hvem jeg
altid havde stort udbytte af at tale med.
Kirken i Bovlund blev derefter opf½rt 1896 af Hans Arhendt fra Sillerup, ½st for Haderslev i Fjeldstrup
sogn. Han havde f½rst vå ret elev hos mig pa ha ndvå rkerskolen, havde tegnet senere en vinter i
K½benhavn, blev pa ny elev og derefter i 2 a r lå rer hos mig. Han fik flere af vore elever i arbejde efter at
han havde overtaget sin faders vå rksted i Sillerup og blandt disse var Olav Larsen, nu Vig og Karl
Mortensen i Ubby som begge var med at bygge kirken i Bovlund. De blev begge l å rere hos mig pa
ha ndvå rkerskolen senere til dels samtidige, og efter at have afl ½st Hans Arhendt. Hans hustru Ingeborg
var fra Vamdrup, og som ogsa har vå ret elev pa sommerh½jskolen her i Vallekilde. Senere fik Hans
Arhendt ogsa kirken i Haderslev at bygge og hvor en af vore tidligere Vallekildeelever, fripr å st fra
Amerika, Rasmus Thomsen nu blev prå st.
Begge her nå vnte kirker, som blev spå rrede af gendarmerne, ma tte hensta flere a r f½r de blev a bnede til
brug, men hvor meget man halede tiden: Forbyde brugen kunde man efter landets love dog ikke g ½re.
I 1896 havde jeg atter et par gode forn½jelige arbejder for; det f½rste var en stor trå lade pa
Vesterbyga rd. Jeg havde f½rst tegnet den som en stakkehjå lm, a ben til alle sider med lavere sider og
med mansardtag (brudt tag). Men efter indga ende forhandling fik jeg lov til at danne den til en h ½jsidet
lukket lade med fladt tag. Det blev en kå mpemå ssig bygning: 90 alen lang, 40 alen bred og 10 alen h ½j
i siderne, med tillå g af 2Ø alen h½j fod eller grund mod bagsiden i syd, medens nordsiden l a langs
k½revejen fra Jerslev. Sa fik den syv gennemk½rselsporte, herud for var grunden så nket sa afstanden
mellem portene stod som h½je, brede murpiller; ellers var hele bygningen af tr å . Na r der blev k½rt korn
ind, kunde der holde fire vogne efter hinanden p a två rs i laden og lå sse korn af til samme side. Gulvene
blev lagt af cementbeton, og ud for hver port mod syd var der plads til at holde med lokomobil og med
drivrem til tå rskevå rket, som havde plads i bygningen.
Den anden af de nå vnte st½rre nybygninger la midt for Hornbå k plantage, og fik navn efter ga rden pa
hvis marker den la . Beliggenheden var overordentlig sk½n: Midt for skovene, der b½jede lidt frem ba de i
½st og vest med forsiden mod syd og med en h ½j vå ldig sandryg bag sig i skovkanten og bevokset med
na letrå er. Sanda sen var gennemska ret af en adgangsvej fra Strandvejen til ga rden og til byen Saunte
(som i½vrigt nu siden Helsing½r - Hornbå kbanens anlå g har fa et jernvejsstation). Fra Sandagerhus er
der til Åresund två rs over Strandvejen til fredelig badeplads kun fem minutters gang. Bygningen blev
opf½rt af to s½stre Back og indrettet til sommerophold, hvad den kom til p a en fortrindelig ma de at egne
sig. Kå lderetagen blev st½bt af beton og blev cementpudset. Der blev indrettet et stort k ½kken,
spisekammer, forra dskammer, rulle- og strygestue, brå ndselsrum, pigevå relse m.fl. Stueetagen, der blev
opf½rt af r½de mursten fik fra nord en stor rummelig trappegang, en mindre forbindelses-langgang med
d½re til dagligstue, have- og spisestue med foranliggende glasveranda mod syd, v å relser for
bestyrerinden og enkelte gå sterum. Hele f½rste sal blev opf½rt af trå udvendig og ba de mod syd og nord
forsynet med altaner og hertil adgangsd½re fra alle gå sterummene (hvad der g½r det let at fa
sengeklå der solede eller udluftede). Endelig blev ogs a tagetagen indrettet til gå stevå relser, fire i
midtpartiet og fire i gavlene, foruden pulterkamre og trapperum. Det hele kom til at afgive behagelige
og bekvemmelige opholdsrum, som har vå ret til almindelig tilfredshed, sa vel for ejerinderne som for de
mange, der i a renes l½b har boet der.

Anga ende mine b½rn var Alf f½dt i 1890, men
d½de 13 dage gammel i Januar 1891. Ellers
voksede de andre op sammen under lykkelige
ka r. Om b½rnenes skolegang ma jeg tilf½je
nogle ord. Efter i 1887 at have nå vn at Alfred
Gravesen tog fat pa vore b½rns undervisning,
fik jeg i 1888 bygget skolestue for vore b ½rn i
det gamle hus og her fik jeg indrettet bolig for
ham og hustru, og han blev nu vore b½rns lå rer
i hele 10 a r og var trofast i sin gerning, kå rlig,
omgå ngelig med b½rnene og opdrog dem i stor
lydighed, hvad de ogsa hjemme voksede op i
hele flokken. Kun Age na ede Gravesen ikke at
komme til at undervise, da han kun var 5 a r da
Gravesen rejste fra Vallekilde. I 1895 mistede
Gravesen sin f½rste hustru Kirsten Marie efter et
lå ngere sygeleje af tuberkulose.

Mine yngste bårn, 1895. Valborg, Dagny, Signe,
A ge.
I 1897 flyttede Gravesen til Holbå k, hvor han fik plads som regnskabsf½rer ved Holbå kposten, der er et
aktieselskab som er k½bt af dem som ½nskede at have et blad at lå se og fa det styret til egen tilfredshed.
Det var stiftet som selskab med Jensen-Sort som redakt ½r, men efter at han blev opsagt f½rst som
redakt½r, hvor han blev afl½st af H.J. Hansen, tidligere friskolelå rer i H½ve i Odsherred. Det var blevet
Gravesen en n½dvendighed at blive bedre l½nnet end vi kunde magte det dengang i Vallekilde. Han
havde modtaget et l½ntillå g som hjalp ham noget, men som ogsa ½gede hans arbejde meget betydeligt,
idet han nemlig var forretningsf½rer og kassemester for Holbå k amtsskytteforening i de a r han var
friskolelå rer i Vallekilde. Et arbejde han udf½rte med en overordentlig punktlighed og lagde et altid vel
udf½rt og smukt arbejde i alle hans regnskaber og skriverier. S a udf½rte han ofte andet skrivearbejde for
mig med renskrift af overslag og bygningsbeskrivelser.
I de nå rmest forega ende ligesom i de f½lgende a r havde jeg en stor må ngde skoler i Holbå k amt, at
skaffe tegninger og udbydelsesvilka r til. At angive na r det skete er mig ikke muligt, men derimod vil jeg
let kunde huske de vigtigste af dem, n a r jeg gennemga r de enkelte sogne i mine tanker. Det vil derfor
more at fa dem alle frem i rå kke herredsvis. Sa ledes nord fra: Disse skoler er jo ikke alle enkelte, er kun
om- og tilbygninger: Pa Sjå llands Odde: Skolerne i Overby og i Yderby; i R½rvig sogn en ny
skolebygning med lå rerbolig i byen Nakke, samt en ny skolebygning og forskole indrettet i den å ldre
skole i R½rvig by, og om bygning af udhus. I Nyk½bing en ny realskolebygning. I Vig og Asminderup:
Forskoler i Asminderup, H½nsinge og Jyderup, foruden nye skolebygninger i Vig by med to
lå rerboliger, to klassevå relser og mellemliggende gymnastiksal samt udhus. I Egebjerg sogn, ny
forskole i Bra de; i Grevinge sogn, fire nye forskoler i byerne Grevinge, Sneglerup, Frenderup og

Gundestrup; i Fa revejle, en ny skolebygning med to klassev å relser med mellemliggende gymnastiksal
og to lå rerboliger samt udhus; desuden tillige ny skolestue i Vindekilde. S a ledes hele 18 ny skolestuer
alene i Odsherred.
I Skippinge herred har jeg haft til opf½relse, to skolestuer med lå rerindeboliger i H½rve og Bjergs½;
skolestuer i Rumperup og é skebjerg, foruden en stor ny toklasset skole i Bregninge med to l å rerboliger
og gymnastiksal, samt udhus. Endvidere skolestue med to klassev å relser og lå rerbolig i Sveb½lle. I
Jordl½se to nye klassevå relser foruden nogen ombygning. Dette gav i Skippinge herred 10 nye
skolestuer.
I L½ve herred to klassevå relser og ombygning af lå rerbolig i St. Fuglede; tre klassevå relser i Ruds
Vedby nye skole med bolig for to lå rere og en lå rerinde. Dette gav fem nye skolestuer alene.
I Tudse herred har jeg haft Svinninge skole med to klassev å relser og lå rerbolig til to lå rere, samt udhus
ligesom jeg har tegnet Hjembå k skole med to klassevå relser og to lå rerboliger samt udhus; i Kundby
sogn: Forskolerne i Marke og Torslunde; Tudse forskole med l å rerindebolig, i Butterup ombygning af
bolig og skolestue og i Hagested en stor ny skolebygning med tre klassev å relser, to lå rerboliger og en
lå rerindebolig til forskole samt udhus. Dette giver i Tudse herred 11 nye skolestuer.
Endelig har jeg i Merl½se herred bygget ny skoler med lå rerboliger i Tjebberup og St. Grandl½se, begge
i Asminderup-Grandl½se kommune, og Tveje Merl½se sogn, en ny stor skolebygning med tre
klassevå relser og lå rerbolig til f½rste- og andenlå rer, samt til lå rerinde, foruden et udhus. Dette arbejde
udf½rte jeg sammen med Ivar, som senere har bygget to klassev å relser og bolig for to lå rere samt
gymnastiksal. I Merl½se herred har jeg alt bygget 5 nye skolestuer, som med de foreg a ende giver i alt 49
ny skolestuer i Holbå k amt; jeg har endda ikke regnet Nyk½bing realskoles fem klassevå relser med,
hvorved tallet stiger til over 50.

I 1897 havde jeg af mindre arbejder
ombygningen af stuehuset i Bjergby
prå stega rd, et par klassevå relser samt
gymnastikhus i efterskolen i Vester
Vedsted syd for Ribe, tegninger til
lade og staldbygning for Peter Sams
pa Mors, hvis halve ga rd var brå ndt,
samt endelig det betydelige arbejde
ved opf½relsen af
Himmelbjergga rdens ny bygninger til
et nyt b½rnehjem for forstander
Budde. Dette sidste var et meget
ejendommeligt arbejde, som Budde
kom for at fa mig til at overtage.
Forstander Budde havde k½bt den
gamle Himmelbjergga rd, hvor der
med mark og skov var over 100 tnd.
land. Foruden den gamle ga rd som
Peder Nielsen havde ejet (hvor jeg pa
min fodtur i 1866 havde vå ret og talt
med den gamle) og hvis enke endnu
levede og havde aftå gt pa ga rden; sa
var der endvidere en villa bygget pa
det h½jeste sted imellem markens
nordside og kanten af skoven, og hvor
Budde efter tilflytningen i Juli ma ned
selv boede. Dette la den nordre side af
selve marken og flokkebjerget men nu
vilde han have bygget pa den sydlige Himmelbjerggarden under opfårsel i aret 1897.
kant af dette.
Vanskelighederne var så rlig, at der fra s½erne, hvor der nok var sejlads til foden af bjerget, var mange,
hundrede fod op til samme, og kun stier og n å sten utilgå ngelige markveje, og det var lignende tarvelige
markveje som f½rte op fra Ry by, hvorfra der var henved Ø mil og som var den egentlige adgangsvej til
ga rden, og af denne grund var tilf½rsel af byggeemner som stort t½mmer og mursten sa uhyre besvå rlig.
Men professor ved forstvå senet pa landboh½jskolen havde ra det Budde at henvende sig til mig, som var
fortrolig med at bygge af trå og sa at k½be t½mmer fra de store skove pa Himmelbjergets omgivelser.
Dette gjorde sa Budde, og jeg gik ind pa denne plan. En af mine elever, den dygtige t½mrer Kristiansen,
som havde foresta et store arbejder for mig, var blevet Budde anbefalet og jeg tog s a fat pa den ma de,
rejste over og udsa pladsen, gjorde aftale med t½mreren og en murermester, som var hans bymand,
gammel elev af mig ogsa , begge boende i Ry stationsby. Kristiansen udf ½rte ogsa alt snedkerarbejdet og
maler Hans Nielsen overtog malerarbejdet med Hentzel (nu Skippinge) som formand og jeg fik snarest
tegningerne udf½rte; sk½ndt vi var langt hen pa fora ret, fik jeg snart arbejdet i gang. T½mmer blev
hugget i skovene, ra lersten blev str½get i stor ma lestok til udmuring af alle vå gge, der uden pa blev
beklå dte med skra t ska rne brå dder.
Taget var Hiller½dspa n: Den lange fl½j hvis gavl vi ser pa billedet, var drengenes hovedindgang og her
var forstue og trappegang, brandfrit muret alt for at lette ned- og udgang under mulig ilsdv a de. Denne
fl½j var pa det sidste tag fag nå r, drengenes med skole- og spisesale forneden og soverum oppe i
tagetagen med gavl og kvistvinduer. Det sidste fag samt tverfl ½jen var kontor, anretningsvå relse, samt
k½kken og bolig for forstanderen og for det kvindelige personale; sovev å relser her ligeledes i tagetagen.
Bagved var en mindre bygning til vaskeri og til baderum for s a vel drengene som for husets ½vrige folk
(styrtebade og varme så debade). Et gymnastikhus manglede endnu, men er formentlig snarest efter
opf½rt. Jeg har ikke vå ret der senere end kort f½r a rets udgang. Per Nielsens gamle ga rd benyttedes som

avlsga rd; dog blev der da indrettet til en lille s å rskilt afdeling for nogle af drengene, med en l å rerbolig
til nå rmere opsyn for disse.
I 1898 fik jeg opf½relsen af en ny kirkebygning at bringe i stand i Dalby p a Hindsholm pa Fyn. Jeg
rejste over for at forhandle med dem og da de ½nskede kirken med et stort ta rn, tegnede jeg et udkast,
men tillige et med to mindre. Jeg kunde oplyse at udgifterne hertil vilde blive det samme, og efter at man
pa m½det havde h½rt mig og set udkastet, valgte man det sidste.
Da jeg byggede kirken i Ubberup havde jeg ½nsket at bygge med to ta rne; nu fik jeg ½nsket opfyldt i
Dalby. Kirken kom til at ligge pa naboejendommen til Kolds gamle skole i Dalby; ja det nordlige t a rn
kom til at ligge pa skolens grund. Det blev mig et kå rt arbejde. Jeg fik flinke folk til at overtage arbejdet
der, og så rlig en gammel elev fra 1877 og et a r senere, Povl Andersen fra Mesinge (naboby) fik
t½mrerarbejdet og alt blev udf½rt fortrinligt. Senere blev kirken smukt dekoreret af N. Termandsen med
Munk som medhjå lper. Kirken, der i ta rnpartiet har forstue, ventevå relse og trappegang til den
ovenover liggende pald, har desuden herfra stige til en dejlig stor klokke i det nordre t a rn. En å ldre pige
byggede et hus tå t ved kirken og indrettede et lille hjem for kirkeg å ngere; hun pa tog sig ringning og
reng½ring, og der er meget hyggeligt at komme. Jeg tegnede huset hvis gavl ses p a billedet. Kirken er
anneks til valgmenighedskirken i Kerteminde. Friskolel å rer Klinkeby er kirkesanger. Den gamle
bedesal var et bindingsvå rkshus.
I November 1897 skulde der vå re sognera dsvalg blandt den h½jst beskattede femtedel af vå lgerne. Jeg
som var tå t ved de 59 a r, havde aldrig tå nkt jeg skulde blive valgt i den alder jeg var (60 a r fritager).
Men pa gmd. Lars Andersens forslag blev jeg enstemmigt valgt p a et pr½vevalg i H½rve sogns mejeri, og
mit valg tillige med tre andres, nemlig: Mads P. Nielsen i Vejleby, Jens Peter Klink i H ½rve og Henrik
Larsen i Skippinge blev sat igennem, og der var jeg fanget. Nyt a r 1898 tog jeg fat. Det blev et
systemskifte, thi vi fire nyvalgte var venstrem å nd; de tre tidligere medlemmer var h½jremå nd. Blandt
disse var skolelå rer Petersen, som havde siddet i sognera det i en del a r og havde i over 20 a r f½rt
sognera dsregnskabet. Ved f½rste m½de vilde de tre pr½ve at beskå mme os og foreslog den af os fire der
da rligst kunde pa tage sig formandspladsen. Man gik ud fra at jeg ej vilde stemme p a mig selv som
formand, og sa skulde der blive tre mod tre med pa f½lgende omvalg og endelig lodtrå kning; men jeg
skar straks igennem og stemt selvf½lgelig pa mig selv som formand, hvilken bestilling jeg beholdt i de
fire f½rste a r. Jeg var aldeles fremmed for kommunale sager, sa det f½rste a r var ikke sa lidt besvå rligt
for mig indtil jeg havde arbejdet mig igennem det f ½rste regnskabsa r. Jeg ma dog sige, at lå rer Petersen
var flink til at give mig forn½dne oplysninger, na r jeg var ukendt med forskellige forhold; men jeg fik en
så rdeles lyst til at så tte mig til bunds ind i sagerne og fik godt tag i arbejdet. Der var desuden en mand
jeg så rlig s½gte til i vanskelige sager, som i mange a r havde vå ret fuldmå gtig hos amtmanden,
Haxtshausen, nuvå rende borgmester i Store Heddinge og herredsfoged i Stevns herred. Hos ham gik
man aldrig forgå ves om nogen kommunal oplysning. Han var da og havde i mange a r vå ret amtsra dets
revisor i sognera denes regnskabsvå sen. Sa var han tillige den behageligste mand at forhandle med, som
tå nkes kunde. Bille var endnu til at begynde med amtmand over Holb å k amt. For at kunde overkomme
mit sognera dsarbejde ma tte jeg have hjå lp til afskrivning, og jeg fik da Elise hjem til at hj å lpe mig.
Hun skrev sa overordentlig smukt, en ting jeg satte megen pris p a i skrivelser og regnskaber; men jeg
opsatte alt forud, ligesom jeg tog kopi af s a godt som alle breve der afgik. Det var mig en n½dvendighed,
da min hukommelse havde lidt ved en overanstrengelse i 1883-84, en svaghed jeg aldrig forvandt.

Jeg overtog regnskabet med en
kassebeholdning af 200 kr.
omtr. og med en skat pa
hartkorn af omtr. 27 kr. pr. tnd.
Vi holdt alt i en forsvarlig
gå nge, men fik dog efter fire
a rs forl½b, skat pa hartkorn ned
til 21 kr. pr. tnd., og havde da
en kassebeholdning pa over
5000 kr. Og sa havde vi endda i
den tid overtaget betaling af
h½jtidsoffer til prå st og
skolelå rere, sa kaldt fourage (h½
og halm) samt brå ndsel til alle
skoleembederne og desuden de
f½rste temmelig store forskud
eller ydelser til
Odsherredsbanen.
Billede af Vallekilde-Hårve sognerad. Jens P. Klink, Henrik Larsen,
Mads P. Nielsen, Andreas Bentsen, Kristian Pedersen, Morten
Henrik Nielsen, Jens P. Olsen.
I fora ret 1897 blev min s½n Ivar indkaldt som soldat ved ingeni ½rerne og kom til jernbanekompagniet;
som sa dan la han en ma nedstid til praktisk ½velse (skinneafretning) ved Vå rslevbanen med kvarter en
lang tid hos sognefogden i Vå rslev. Ved lodtrå kningen blev han hjemsendt om eftera ret, men blev atter
indkaldt til en ma neds tjeneste i efterh½st 1898. I '97 trolovede han sig med Dagny Jensen fra
Langevang i St. Bjergby. I fora ret 1898 kom min anden s½n Knud til at ligge som soldat pa S½lvgades
kaserne ved anden fodfolksbatailion. Han var fra lille en flink gymnast, opvokset under vor udm å rkede
gymnastiklå rer Hans J½rgen Rasmussens ledelse, blev en flink soldat. Hans kammerater ved
regimentets korporalskole, til hvilken han blev taget op i, udtalte at han var regimentets bedste soldat.
Efter at have uddannet rekrutter i 1899 blev han hjemsendt i 3 m a neder og derefter indkaldt som
korporal ved eftera rs½velserne. I de 3 ma neders tid opholdt han sig i Ska ne hos Niels Hansson pa
Framnå s. Samme sommer, '99 var Asta elev pa Hvilans folkeh½jskole, efter at hun i vinteren tilforn
havde opholdt sig der og hjulpet til i husholdningen. Jeg var da ved udgangen af Juli ovre for at hente
hende, kom midt under deres gymnastikundervisning og fik set hende som "rotemester" p a h½jre fl½j. De
var alle i hvide dragter, hvad der er noget af det mest kl å delige jeg har set. Asta var meget afholdt pa
Hvilan, af elever som af husets folk, dr. Holmstr ½m og hustru ikke mindst. Det fremgik bedst af at de
senere ½nskede hende til at overtage styret for hele det store husholdsv å sen der, hvor de jo nu har
eleverne pa kost tillige.
Nu fik jeg lejlighed til at bes½ge Knud pa Framnå s hos Niels Hansson, som alt da havde lå rt at så tte
pris pa Knud som medhjå lper i avlsdriften, og som menneske.
Med a r 1900 gik det gamle a rhundrede ud. Da oph½rte mit tilsynsarbejde som medexekutor i Ernst
Triers d½dsbo. Der var alt sket forandring sa ledes at herredsfogd Hansen i Kalundborg var afga et ved
d½den og overretssagf½rer Plackrass efterfulgte ham som juridisk sagkyndig formand; ogs a Frist Trier
d½de kort f½r boet sluttedes og T. Bukh tra dte til, alt efter Ernst triers oprindelige bestemmelse. Boet
sluttede sa ledes at Povl Hansen og Niels Hansen k½bte ejendommen (med henholdsvis part af 3/5 og 2/5
heri). Povl Hansen havde siden Triers d½d foresta et skolen og Niels Hansen avlsvå senet. Gå lden var nu
sa vidt afviklet at b½rnene fik godt 7000 kr. hver, for de fem af sidste å gteskab. De to svigers½nner af
f½rste å gteskab havde deres m½drene arv sta ende i ejendommen og fik nu få drene arv med de andre. Da
br½drene Hansen overtog skolen skete enkelte å ndringer i ledelsen, deriblandt at gymnastiktimerne
omlagdes. Jeg som havde ga et til legems½velser hver morgen i 20 a r ma tte sige stop.
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Med det ny hundredar 1901
fik jeg en st½rre opgave at l½se, nemlig det i den store nordiske skyttefest i K ½benhavn dette a r.
Forberedelserne var allerede trufne forud, nemlig unders ½gelser for de bedste pladser for skydning som
for gymnastik. Blandt de steder vi a ret forud havde unders½gt var Kongens Dyrehave og Drag½r. I
K½benhavn: Hå rens skydebaner samt for legems½velserne Tivolis arenatheater og Cirkusbygningen.
Skydebanerne pa Amager og cirkusbygningen blev de to steder som endeligt bestemtes. Det blev

forretningsudvalgets sag at ordne arbejdet; s a ledes blev det vedtaget at oberst Meyer som formand havde
hovedledelsen, grosser Albrektsen og overretssagf ½rer Davidsen fik skydningen at ordne og jeg fik
gymnastikken. Vi fik jo vore medarbejdere: Jeg fik cand. polyt. N.H. Rasmussen og havnebygmester
M½ller; et dygtigt par. Skydebanerne blev opstillet i et antal af ialt 107, efter de samme former og regler
som af mig indrettet i Kalundborg 1893 og i Odense 1894, undtagen i K ½benhavns skytteforenings faste
skydeskive med baner, som f½rst benyttedes. Hå ren brugte senere vor skiveopstilling og overtog den til
en bestemt betaling. Der var skydning pa afstande: 200, 250, 300, 500 og 1000 meter. 2550 danske,
129 norske og 191 svenske (2870) deltog i disse skydninger (ialt 14 skydninger), med et samlet antal
afgivne skud af 107866. I gymnastikken deltog over 900. Denne holdtes i Cirkusbygningen i fire dage,
mens skydningen varede hele ugen. Det var udmå rket god gymnastik efter datids forhold (om vi end
skulde se endnu st½rre fremgang i Silkeborg). Vi havde mange bes½g i cirkus af de kgl. herskaber prins
Valdemar hver dag, sa vel som pa skydebanen, prins Kristian og hustru, og endelig prinsregenten vor
nuvå rende konge og dronning de to sidste dage. Ogs a pa skydebanerne kom de: Prins Kristian som
deltog i skydningen (han er medlem af K½benhavns skytteforening). Prins Valdemar var der hver dag
(men han var ogsa festens protektor). Endelig var prinsregenten der ogs a en dag (Onsdag) og tog hele
ordningen i ½jesyn. Hans kgl. h½jhed overvå rede en stor del af skydningerne. Om L½rdagen var
prinsesse Marie tilstede pa skydebanerne og sa pa sagerne der med megen interesse. Ligeledes var flere
af de kgl. b½rn til stede pa gymnastikpladsen med deres forå ldre. Kong Kristian 9. var i den tid i
udlandet pa forskellige bes½g.
Hovedfesten holdtes L½rdag eftermiddag, og der var prins Valdemar til stede s a vel som den
svensk-norske gesandt, og alle de h½je autoriteter i ministerierne for forsvaret og for indenrigske sager
som fra K½benhavns magistrat var indbudte, og en stor del af dem havde givet m ½de. Telegrammer
afsendtes til begge Nordens Konger (med svar ved festen p a f½lgende dag til general Heideman, som var
festens prå sident). Talen for prins Valdemar holdtes af professor la Cour, Askov og prins Valdemar
takkede smukt.
Fredag d. 28. Juni havde vi en indbydelse til middag kl. 8 Ø hos deres kgl. h½jheder prins Valdemar og
prinsesse Marie. Efter at vå re forestillede gik vi til bords, hvor prinsessen pr å siderede. Prinsen hilste
med sit glas og drak hver enkelt til. Jeg sad med den norske leder, Five p a den ene side og en svensker,
hvis navn jeg har glemt, pa den anden. Efter bordet drak vi kaffe i vå relserne, sa os om og mens vi sa pa
sk½nne elfenbenssager og andre ½sterlandske ting, der var ophå ngt og som prins Valdemar så rdeles
elskvå rdigt kom og fortalte os om, ting som han havde hjembragt fra sin Siams f å rd. Mens la Cour og
jeg stod og talte sammen et andet sted kom prinsesse Marie venligt hen og talte med os om
gymnastikken i cirkus, og i anledning af at hendes s ½nner kun havde vå ret der en gang, som hun sagde,
fordi de skulde passe deres skolegang, fik la Cour sig en interessant samtale med hende om opdragelse.
Det var et lå rerigt bes½g. Et minde om skyttefesten fik jeg og de tre andre udvalgsmedlemmer, som gave
en statuette i bronze af landsoldaten ved Dagmar theateret.

En eftermiddag havde jeg indbydelse
fra N.H. Rasmussen til et bes½g i
gymnastikhuset pa Vodroffsvej, hvor
han og hustru havde fremmede. Det
var gymnastikken der samlede
gå sterne. Blandt disse var deltagere
fra Sverige: Professor T½rngren,
Major Silov og (nu oberst) Norlander,
som alle fulgte gymnastikken med
"stort n½je" hver dag i
cirkusbygningen.

N.H. Rasmussen og hustru.
Det blev en betydende festlighed for de i skydning og gymnastik interesserede K ½benhavnere, sa vel som
for deltagere fra landet; men tilskuere savnede man i st ½rre tal. Samme a r som skyttefesten var, havde
jeg tegnet et hus: "Skovhaven" mellem Delhoved skov og Regstrup skov, p a en mark der tilh½rte
baroniet Adelesborg og til en svigerinde af lensbaronen, grevinde Serianon du Lord, et landsted af en
overordentlig sk½n beliggenhed ud mod Skarrits½ bag en lille skovbevokset klint n å r s½en, og som blev
draget ind mod haven til et lille parkanl å g. Det var et forn½jeligt arbejde, fordi grevinden blev s a
så rdeles tilfreds dermed.
Den f½lgende vinter havde vi bes½g af h½jskolens tilsynsmand docent Feilberg. Jeg havde i mange a r
haft lyst til at komme en tur til Italien, men havde aldrig fundet rejsef ½lge, hvad jeg ej turde undvå re.
Nu var Ivar i sin alder og udvikling som arkitekt gammel nok til at have udbytte af en s a dan rejse, og
jeg besluttede mig til at sp½rge docenten om jeg havde udsigt til at fa ministeriets underst½ttelse. Han
mente jeg kunde vå re sikker pa at fa 300 kroner, men ra dede mig til at s½ge om 400 kr., og dem fik jeg
bevilget.

Folkehåjskolelø rere og landbrugsskolelø rere ved et måde pa Ryslinge folkehåjskole 1901.

F½r jeg ga r over til at fortå lle om min rejse til Italien ma jeg nå vne at de danske h½jskole- og
landbrugslå rerer havde en sammenkomst pa Ryslinge h½jskole i 1901, hvorfra ovensta ende billede er
taget. Det var et meget fuldtalligt m½de, sa hvem der er noget bekendt med vore skolers må nd og
kvinder, vil der genkende mange af disse ansigter, da det er et fortrinligt billede. Af g å ster ved denne
lejlighed var foruden engelsmanden mr. Thornton, (som kan findes p a billedet til venstre, den f½rste
sta ende mand), tillige en franskmand, professor i Paris, Nomannem Passy; en meget interessant mand,
som havde opholdt sig en del i Norge og der l å rt vort norsk-danske tungema l, som han talte godt og
flydende. Han nå vnte at hvis vi i Europa vilde have et få lles sprog, sa burde vi vå lge norsk (dansk).
Jeg havde opgivet min formandsplads i sogner a det, efter at Kristian Pedersen i Bjergs½ havde vå ret et a r
der som medlem og sat sig tilstrå kkeligt ind i sagerne; han blev sa valgt fra Nyta r af 1902, men jeg
skulde aflå gge regnskabet for det forega ende a r. Nu fik jeg travlt med at fa dette tilendebragt, og det
lykkedes mig at fa dette endt, sa jeg kunde aflevere regnskab og pengeskab d. 8. April, aften til min
afl½ser. Han slap dog ikke fra mig med sagerne f½r kl. 11 aften, og nå ste morgen skulde vi afsted kl. 4
for at na morgentoget i Roskilde til Gedser.

Italiensturen.
Jeg havde forinden vå ret i K½benhavn og k½bt rundrejsebiletter for os til hele turen, og nu tog vi afsted
med morgentoget til Masnedsund, hvortil min hustru fulgte mig for at g a op og bes½ge sin s½ster Marie
pa Oringe hospital med det samme. Vi gik sa videre med Falsterbanen til Gedser og derfra videre ad
Berlin til d. 9. April 1902. Fra Warnemu nde k½rte vi med hurtigtog og kom tå t forbi Rostok, den
gamle Hansaby, hvis kirketa rn og spir vi kunde se sa vel som hustagene; men nu rullede vi ind i
Meklenborg hvor vi lidt pa afstand sa byen Strilletz, liggende ved en stor s½ og nogen skov. Snart na ede
vi dog det Brandenborgske, men her sa det ½de ud, ingen landsbyer, kun store herrega rde liggende pa
store sandede marker. Pa jernvejslinien stod der en rå dsom st½vsky omkring os. Nu nå rmede vi os
Berlin i aftenstunden. Vi tog ind i Friederieksstrasse i kr. forening f. u. m. (KFUM red.), og boede meget
godt. Nå ste formiddag sa vi Slimanns udgravningsudbytte fra Troja, et helt museum af oldgr å ske sager.
Derfra tog vi ud til det kgl. slot og sa det store
museum der, malerier og billedhuggerarbejder; der var mange herlige ting, hvor s å rlig italiensk og
nederlandsk kunst få ngslede os. Vi skå nkede ikke ellers Berlin nogen opmå rksomhed, sa ikke engang
den store hovedgade "Unter den Linden", men k½rte tidlig pa eftermiddagen ad Dresden til.
Da vi slap ud af Brandenborg h½rte sandmarkerne op og frugtbart land begyndte med Sachsen. Vi tog
ind i et sa kaldt hospiz, kristeligt herberg, men var det ikke billigt s a var det hyggeligt og behageligt i
enhver henseende. Vi fik noget til livets ophold f ½rst; sa tog vi ud at se byen. Ude ved elben var der en
beplantet bakke med en meget h½j mur fra det ½verste ned mod havnepladsen. Herfra var der en herlig
udsigt, og det var livligt at se floddamperen med deres l å gtere (lastfart½jer) pa slå betov l½be under de
store Elbbroer, hvoraf der var en pa hver side af os hvor vi sad. Nå ste morgen blev der ringet til
morgensang. Vi sang f½rst to vers af en tysk salme fra 1700; derefter talte en ung mand, pr å st eller
missionå r lidt som jeg nogenlunde forstod. Det var over ordene: "Hvor to eller tre er forsamlede i mit
navn er Jeg selv midt i blandt jer". Derefter bad han fadervor og lyste den apostoliske velsignelse. Men
jeg var meget glad ved i Morten Luthers eget hjemland, Sachsen, at h ½re dette talt og deltage i sangen pa
hans eget modersma l.
Hele den f½lgende dag og op ad formiddagen den nå ste dag, tilbragte vi pa det store Dresdener-galleri
med de herligste malerisamlinger. Der var kunst fra å ldre tider og fra alle lande, men ikke mindst
renå ssancens malerier fra Italien med det som anses for perlen blandt dem alle: Rafaels Madonna. Af
dette blev jeg dog lidt skuffet, da det var d å kket af glas, som tog noget af det levende og dybe bort fra
sk½nheden i billedet.

Fra Dresden tog vi til Nu rnberg og kom forel½big gennem rige saksiske landskaber med mange
landsbyer dannet af firelå ngede ga rde, men hvor dog ingen af disse lå nger var sammenbyggede i
hj½rnerne, men la med lidt afstand mellem alle gavlene. Pa landevejene, der f½rte fra by til by, var alle
veje tilplantede med frugttrå er, som stod med passende mellemrum, og som, sk ½ndt kun 12. April, dog
stod i blomst her.
Ved f½rste station over Bayrerens grå nse, blev der faldbudt Mu nchener-½l. Det var en herlig drik, der
ikke smagte en smule bayersk. Det blev dog det sidste ½l vi smagte pa hele vor rundrejse gennem Åstrig,
Italien, Schweiz og Vesttyskland; thi vi alt i N u rnberg m½dte vinen.
- Pa vejen til denne stad kom vi i samtale med to herrer; den ene anbefalede os at tage ind i
gå stgiverstedet, "Goldneslam", hvad vi gjorde og vi fandt et godt sted. Vi bestilte v å relse, fik en kop
kaffe og sa skaffede vå rtinden os en droske; med en flink kusk som vejviser k ½rte vi nu byen rundt,
ogsa op til Burg, byens h½jeste udsigtssted. Straks man trå der ud fra banega rden har man den gamle
stad med sin vandfyldte grav, sine tredobbelte mure, ´n udenfor graven og to h½jere indenfor og med
mange forsvarsta rne hele staden rundt. Ved pa en mere h½jtliggende del af byen fik vi dog at se, at mens
en flod holdt de lavere dele af graven vandfyldt, var deroppe, graven t ½r. Med de h½je mure pa begge
sider dannede den her t½rre dybe grav en udmå rket fodboldbane. Det var dog ikke mure og t a rne der
gav Nu rnberg sit middelalderlige prå g alene. Nej, de krumme ofte snevre gader med å ldgamle huse,
mange i gammel-gotisk stil, renå ssance-bygninger med ejendommelige fremspring og karnapper,
ligesom ogsa senere barok-bygninger gav den gamle stad et ualmindeligt å rvå rdigt udseende. Ligesa
den å rvå rdige Sebaldus-kirke, pladsen med den kunstf å rdige, ja kunsteriske overbyggede br½nd pa
ra dhuspladsen, og sa endelig den gamle kejserborg; alt gav prå g af h½j alder.
Fra Nu rnberg rejste vi S½ndag d. 13. April og kom til Mu nchen hen ad middag. Den mand som havde
anbefalet os "Goldneslam" og som jeg senere traf der med hans hustru ved aftensbordet, f ½rte jeg en
forn½jelig samtale med, da de begge var videbegå rlige om danske forhold; han ra dede os til at bo i
"Hotel Rejnpfals", sagde os hvor stedet la , og der fandt vi os godt til rette. Vi gik f½rst til de
malerisamlinger der var a bne, hvor vi blandt andet sa meget god nederlandsk kunst, og senere p a
eftermiddagen sa vi os om i byen.
Nå ste morgen tog vi med tog ad Tyrol til for at ende f½r aften i Italien. Vi tog dog fejl af togene, kom i
et luksustog, hvor vi ma tte betale "zuslag" til den ½strigske grå nse, hvad vi der erfarede var kun
indledningen til forh½jet betaling; men sa fik vi ogsa oversta et den lange rejse pa en kort dag i stedet for
at k½re i to dage og overnatte en gang i Åstrig. Pa toget blev vi hjems½gt af det ½strigske toldvå sen, men
de s½gte kun efter cigarer. Denne tur blev, hvad bjergnatur ang a r, en af de herligste man kan tå nke sig.
Kort efter at have forladt Mu nchen ½jnede vi Alperne i Syd, og kom dem nå rmere og nå rmere; kom
snart ind i et dybt dalstr½g med h½je bjerge pa begge sider. I dette dalf½re kom vi forbi Innsbruck i
½strigsk-tysk Tyrol, en smuk bjergby. Vi standsede dog kort, og stadig gik det opad til vi n a ede
h½jdepunktet, Brennerpasset. Her la endnu snedriver pa begge sider af jernvejslinien; men herfra str½g vi
nedad. Vel la sneen endnu glitrende hvid pa h½jfjeldstinderne, som udmå rker sig ved de mange hvide
toppe, men i selve dalen var sneen borte. Vi bruste gennem tunneler, men nu blev det med et sommer;
overalt i dalen stod alle frugttrå er i blomst, og dalen sa oftest ud som den var då kket af nyfalden sne pa
grund af de blomstrende trå er. Vel var dalbunden dyrket overalt, men alle agre gik p a två rs; de var h½je
i midten og mellem hver ager var der en dyb rende for vandafl ½b, og pa begge sider heraf stod vinstokke
ved lange mod midten hå ldende pilekå ppe, hvortil vinen bandtes op. Midt af den h ½jryggede ager var
plantet frugttrå er; det var dem der stod i fuld blomst, og da vi stadig kom frem p a två rs af agrene og sa
ned over, sa alt ud som en blomstrende skov. Agrene var som regel tils a ede, men hvad enten det var
hvede eller andet, sa var alt sa et pa ophyppede rader, selv kl½ver og grå s. Jeg tå nker det var fordi at
render og furer kunde tage mod vandet, der kom ned fra bjergsiderne, og lede det i elven som jo overalt
l½b i dalbunden. Det hele sa dejligt ud. Husene la mest spredt mellem agrene. Ved grå nsen mellem
Sydtyrol og Italien standsede vi nogen tid. Vore italienske billet, var ikke blevet stemplet i K ½benhavn,
men togf½reren lovede at ordne sagen na r vi kom til Verona; men for penge!

I selve Italien havde vi kun anden klasses billetter; det var ug ½rligt andet, sagde man os i K½benhavn, og
det erkendte vi ogsa her; men gennem Schweiz og hele Tyskland havde vi kun tredje klasses fahrkart.
Nu var vi i Verona, k½rte ind i byen med en omnibus og havde valgt et hotel ved floden Adige eller
"Etsch", hvor vi boede meget godt, n½d udsigten ud over denne til de må gtige få stningsvå rker, som la
pa modsat side. Verona h½rte nemlig til den gamle ½strigske få stnings-firkants ene by; en anden er
Mantua (Mѳntova red.). Nå ste morgen skulde vi se byens st½rste må rkvå rdighed: Arenaen, en må gtig
cirkusbygning, som trods at nå sten al den yderste h½jmur med galleriet er faldet, sa sta r endnu hele
midten velholdt og til fuld brug endnu tilbage med 22.000 sidepladser, og en m å gtig stor oval, gruset
bundflade, jeg tå nker 100 gange 150 alen, stå rkt brugt, jeg tå nker til fodboldplads og lignende.
Så derne er hugne sten af en gullig-gra kalk eller marmor og holdes godt vedlige.
Heldigvis har jeg nu fa et udsigstsplanen over selve arenaen og dens tilskuerplads, som h å ver sig fra
bundfladen op til murkanten, hvor galleriet begyndte. Forneden er gennemgang til selve arenaens gulv,
men til de h½jere og h½jere liggende trappeformige så der, ga r man fra ydermurens d½re eller porte op ad
trappegange og ud pa tilskuerpladsens bå nkerader. Der findes da sikkert over 100 sa danne udgange
nede fra, og fordelt over hele tilskuerpladsen. Galleriet borte, er jo et tab. Vort ophold i Verona gjaldt
så rlig arenaen for at se dette kå mpevå rk, der ma ske er den eneste i sit slags fra oldtiden, der endnu
vedligeholdes til almindelig brug. 22.000 siddepladser, det havde v å ret noget for os ved vore store
gymnastikfester.
Vi tog nu afsted henimod middag, og vi tog nu til Venezia (Venedig, tysk). Jernvejen f ½rer over
"Lagunerne", st½rre s½dannelser ved Po flodens udl½b i Adriaterhavet. Vi gik lige fra banega rden
ombord i en damper, for igennem "Kanal Grande" at sejle lige til Markuspladsens anl ½bskaj. Herfra
kom vi gennem en kort sidegade ind pa Markuspladsen, en dejlig stor plads, omgivet dels af paladser og
dels af Markuskirken og det ta rn (italiensk: Campagnilen) samt Dogepaladset. Vi fik bop å l det sa kaldte
klokkehus, hvor vi havde en tredjesals udsigt med gade lige forud til "Kanal Grande" og i baggrunden
en ½ med kuppelkirke og klokketa rn (om end i mindre stil end Markuskirkens); til venstre havde vi
Markuskirken og Dogepaladset, lige for Markust a rnet og til h½jre, den store plads.
Vi fik heldigvis plads for to dage og
en mellemliggende nat der hvor vi
s½gte ind "Deutshes home", et
pensionat, som lededes af en å ldre
½strigsk dame. Hos hende boede bl.a.
en tysk professor og en
geheimera dinde. Vi havde det
udmå rket. Ivar gik straks ud for at
tegne og jeg tog plads pa altanen, n½d
den herlige udsigt og h½rte pa koncert
af et stort musikkorps, som spillede
ude til h½jre pa den store plads. Da
Ivar kom tilbage spiste vi pa altanen,
og gik derefter over i Markuskirken,
sa pa de herlige bygninger og sa pa
pladsens bla duer, hvoraf der er i
hundredvis, fordi de er fredede og
fodres pa byens regning. Mange
private med b½rn kom ogsa og
fodrede duer, som var sa tamme, at de
satte sig pa de folks skuldre, som
Campagnilen, Dogepaladset og bagved Markuskirkens spir.
fodrede dem og ofte a d ad ha nden.

Nå ste morgen gik vi pa posthuset, hvor vi fik breve, som sendtes os "postrestante", og ved den lejlighed

tog vi Rialto-broen i ½jesyn. Den ga r två rs over "Kanal Grande" i et h½jt bueslag (rundt), er meget bred,
sa der foruden en k½rebane ved hver side er sma butikker midt ad.
Foran Markuskirken sta r der tre må gtige flagstå nger af cedertrå i bronzefodskykker, der er over fire
alen h½je og hå ves yderligere ved trappetrin omkring. Kirken fremtr å der med megen forgyldning. Her
då kkes for grunden af en meget lang bunke mursten og grus, som arbejdsfolk arbejdede med ved foden
af kå mpeta rnet. Herefter gik vi over i Dogepaladset (den gamle borgmesterbolig), der nu er et eneste
stor museum med en må ngde malerier, mange og kostbare gamle b½ger i paladsets bogsamling, sjå ldne
m½bler, store, flere hundrede a r gamle landkort over verdensdelene (ofte med barnlige forestillinger;
hvad vi så rlig kunde se pa de dele af kort, som skulde give en forestilling om Nordens lande).
Alt dette fandtes i det store firelå ngede palads med en dejlig indre slotsga rd hvori en må gtig udvendig
trappe f½rte op til, hvad vi vilde kalde baghuset. P a den anden side er kanal og her er det omtrent ud for
trappen at "Sukkenes bro" f½rer over nå vnte kanal hvor få ngslerne har deres plads.
Pa vor vej til posthuset fik vi at se de ejendommelige str å der eller smug, som ligger mellem husenes
bagsider medens forsiderne vender ud mod kanaler, der overalt gennemsk å rer byen og af forskellig
bredde, men alle af bredde sa gondoler og ba de kan m½des der. Na r man ga r ad disse bagstrå der, som
sta r i indbyrdes forbindelse ved broer over kanalerne, f a r man et indblik i sma folks hjem der. D½rene er
altid a bne; de er ofte sa brede som en port, og her sidder da ha ndvå rkeren og arbejder eller ogsa optages
pladsen af husmoderen og b½rnene, men den store d½r eller porten afgiver i det smalle strå de, som man
almindelig kan spå nde over med armene, den lyseste plads i huset.
Af disse gyder gik vi ogsa til banega rden med pensionatets husfoged som vejviser. Vi tog nu med
aftentog til Firenze, hvortil vi kom tidlig n å ste formiddag efter at have rejst sammen med en franskmand
som var meget videbegå rlig, men som kun kunde tale sit eget ma l og italiensk; dog kom det fransk, som
Ivar havde lå rt, os til gode. Det sted vi var anbefalet var lukket; s a tog vi ind i et Hotel. Ivar havde ha bet
at m½des med maleren Ebbe Kornerup fra Roskilde, men havde glemt hans adresse hjemme, havde
skrevet hjem og spurgt, men ikke modtaget den. Vi gik her i de dejlige kunstsamlinger, nu p a tredje dag,
der i blandt klosteret St. Marco med Fiesoles og hans l å rlingers herlige billeder alle vegne, og så rlig
mesterens malerier over d½re i spisesalen (korsfå stelsen), og i flere af cellerne (Marie bebudelse i en af
dem).
I Firenze ligger domkirken med sin må gtige kuppel og sit slanke ta rn. Her ligger ogsa det gamle palads:
Vechio. Foran kirketa rnet ligger Baptisteriets d½behus, hvor alle i Firenze f½dte b½rn d½bes, og hvis
bygning udmå rker sig ved de sk½nne bronzed½re, de sa kaldte "Himmeriges porte", med bibelske
billeder i d½rfyldningerne (i 28 felter) (der er kun 26, red.) udf ½rte af Ghiberti. Af andre sjå ldne ting sa
vi i kirken St. Lorenzo; de herlige billedhuggerarbejder af Michelangelo Buonarroti, mindesm å rkerne
over fyrsteborge, mestrene, medicinå erne Lorenzo og Giuliano, der af mange anses for de sk ½nneste
arbejder af den art, som findes. Som foran nå vnt havde vi set os om indtil den tredje eftermiddag i
Firenze. Jeg havde lagt mig efter middagsmaden og Ivar gik ud igen for at se sig om p a de mange herlige
paladser, kirker og samlinger, der fandtes. Sa traf han endelig Ebbe Kornerup; de kom hjem og nu blev
der lagt en udmå rket plan for resten af dagen. F½rst gik vi ud for at se Michelangelos statue David i
afst½bning i bronze, rejst pa en h½j uden for staden, hvorfra der er en herlig udsigt over denne sidste
(sammenlign foransta ende billede). Det blev henimod aften f½r vi kom tilbage, og nu gik vi hen i et slags
osteri for at spise til aften sammen. Her fandt vi en st ½rre flok studenter, som Kornerup var kendt med,
og med hvem han ind½vede sig i at tale italiensk. Derfra gik vi Operaen og h ½rte Rigoletti af Verdi (67).
Vi l½ste kort til parterret, hvorfra man senere ma l½se kort til logerne. Men vi ma tte beholde vore
sta pladser, der var billige. Det var stadens st ½rste opera, hvor alle logerne var besatte af adelen og
rigmå ndene. Selve operasangerne med skuespillet var af Italiens ypperste. Men bifaldet var ogs a
stormende. Den f½rste af sangerne blev for en strofe, hvoraf jeg endnu kan huske en del, fremkaldt og
ma tte gentage den hele fire gange. Da han havde endt tredje gang br ½d han af og fortsatte, men bifaldet
med klap, ra b og trampen blev sa ½red½vende, at han ma tte vende tilbage til sin forrige plads og synge
partiet fjerde gang. Det var ikke mindst interessant at h ½re den henrykkelse og se det ualmindelige

mimespil med hoved, arme og hå nder, som italienerne kunde lå gge for dagen, og så rlig ved en
lejlighed som denne. Sidste fremkaldelse skete i en d ½r gennem tå ppet. Da vi gik hjem fra denne
nydelsesrige sang- og musikaften med dens ejendommelige teaterliv, m ½dte der os henimod
midnatstimen et endnu mere ejendommeligt gadeliv. Mens folk gik fra operaen, hvor man kunde h ½re
den smukke operasang efternynnet eller fl½jtet, m½dte vi et optog af 10-12 unge mennesker som sang og
ledsagede det med musik pa mundharpe, triangel og andre leget½jsinstrumenter; men de gik på ne og
ordentlige.
F½rend vi bryder op til Rom, ma jeg have lov til at anf½re lidt af et brev, skrevet fra Firenze til min
hustru i Vallekilde:
"Vi k½rte hertil gennem Appininerbjergene og overraskedes ved disses ejendommelighed og sk ½nhed,
men flere steder af deres vildhed. De ligner hverken vore Nordiske bjerge eller Alperne. Bjergene her
kan vå re forrevne i formerne men gr½nklå dte nå sten til snetoppene, som vi sa flere af, nå sten helt til
Firenze. De er ofte skovklå dte, men her er det mest l½vtrå er. Alt hvad der kan dyrkes er dyrket med
overordentlig flid. - Grå s, hvede, frugt og megen vin. Firenze ligger i en dejlig floddal, og Arnoen flyder
gennem byen. Her er foruden museer, kirker og vå ldige paladser ogsa ved disse og pa fri plads sk½nne
billedhuggerarbejder. Domkirkens storhed ma man beundre; dens farve er dog forstyrrende, idet dens
m½rke striber af gr½nne sten er blevet sorte, og de bredere marmorstriber er blevet gr a . Et nydeligt
istandsat stykke af dette var dog sk½nt. I klosteret St. Marco havde munken Savonarola boet, og derfra
behersket byen en tid, f½rst med sin må gtige reformatoriske forkyndelse, og senere ved sin strenge
selvgjorte statsforfatning, der endte med at han m a tte bestige kå tterba let".
Nå ste morgen tog vi med toget til Roma, hvor vi ankom henimod middag, S ½ndagen d. 20. April 1902,
til banega rden. Kommen til Roma tog vi en vogn til hotel Campidolgio (=kapitol); det blev os lidt
kostbart, da vi ogsa skulde spise der, men vi havde set godt og pladsen var den bedst mulige, da vi var
lige ved skå ringspunktet for alle sporveje og omnibusser. Efter et m a ltid gik vor f½rste vandring op forbi
Kapitolium, og ned over til Forum Romanum, som er hovedskuepladsen for oldtidsminder f ½r og efter
Kristus. Her er tempellevninger, gamle hovedveje med v å ldige nedk½rte brosten; til h½jre ses Septimus
Severus triumfbue.

Ga r man bort fra Kapitol over Forum, kommer man til
Titusbuen og videre ned til Colosseum, dette k å mpe
cirkus, som har haft 80.000 tilskuerpladser, af hvis
trapper og buegang under disse der endnu ses
betydelige levninger af. Lige over for Colosseum, og
til h½jre na r man kommer fra Forum, sta r den store
Constantins-bue, endnu med k½revej gennem
hovedporten og med gangstier gennem sideportene der
er mindre. Ved siden af Forum er Palatinerbjerget, der
er en af Roms syv h½je (Kapitol en anden).
20/4-1902: "Titusbuen få ngslede mig meget, ba de
fordi den er sk½nnere i sin simpelhed end de andre to,
og fordi den gemmer billederne i fuld st½rrelse (ba ret
af de hjemvendende) sa vel af den syvarmede
guldlysestage som af skuebr½dsbordet, begge fra
Jerusalems tempel; af det sidste dog kun s ½rgelige
rester. Af Colosseum er dog må gtige rester bevarede
om dog ikke som af dem i Verona. Ja, det er underligt
at se disse gamle levninger midt i den nu moderne by
oversv½mmet af "S½ndagsmennesker". Her var så rlig
mange tilrejsende men st½rre flokke, oftest ledsaget af
en prå st".
Forum Romanum.
21/4: "I formiddags var vi i Pantheon med sin m å gtige s½jleindgang (en å gyptisk obelisk foran) og dens
kuppel, der er det må gtigste og sk½nneste rum jeg har set. Det fa r kun lys fra en rund a bning ½verst
oppe i kuppelhvå lvingen, men det giver (mange alen i två rma l) det roligste og sk½nneste lys man kan
tå nke sig, ikke alene i den herlige kuppel med sine firkantede kassetter (med fyldninger), men ogs a i de
smukke lodrette krumme sidevå gge. Her ligger nu Viktor Emanuel, Cavour og Garibaldi m.fl. bisatte".
Efter at have vå ret i Pantheon tog vi med omnibus op ad Corsoen, den brede og lange hovedgade, hvor
man om vinteren h½rer om, at karnevallerne opf½res og med vinduerne fyldte af unge damer. Vejen gik
op til Mont Pincio, hvor det kneb med de mange trappetrin op fra pladsen, Piazza del Popolo, til h ½jen;
men det l½nnede sig ved dette magel½se udsyn over staden, hvor vi foruden alle de ½vrige kupler og spir
over tagene ogsa , omend lidt fjernt kunde se Engelsborg og Peterskirken.

Her i dette sk½nne parkanlå g ser man
ba de palmer og dejlige store
bladplanter, hvis navne er os
fremmede. Udsigten fra Mont Pincio,
var det mest tiltalende vi sa af den art.
Efter hjemkomsten til hotellet ma tte
jeg sla mig til ro, og jeg satte mig
derfor til at skrive hjem, mens Ivar gik
ud for at tegne.
Det var en morsom udsigt vi havde fra
de rum vi boede i, ind til en
ga rdsplads med sidehus over for vort.
Der var oppe, en lang altan med a bne
vinduer og d½re til stuerne. Der levede
hele familien der, frit for vore ½jne;
men det er man vant til i Italien.

Udsigt fra Mont Pincio.

Sa k½rte vi med sporvogn til St. Paulo
bagmuren, og her passerede vi det lille
runde Vestetempel. Dets gesims og
s½jlehoveder er dog borte, og et
tarveligt tag sat pa . Det la tå t op til
Tiberfloden. Ved muren ligger
protestantisk kirkega rd med en smuk
lille pyramide som gravmå le (68), og
tå t bag ved standser vi ved den gamle
basilika, som dog brå ndte i 1823,
men er genopf½rt. Den er med sine
s½jlerader og sit indvendig polerede
gulv af forskelligt farvede fliser og sit
dejlige loft, overordentligt pragtfuldt.
Basilikaen er treskibet med två rskib
og apsis eller tribune med ta rn over.
Desuden er der a bent galleri mod
haven, og i det a bne galleri er der
snoede tvillings½jler og med kassetter
i buegangene. Den var f½r branden en
af de å ldste basilikaer i Rom.
Petersbasilikaen blev revet ned; den
havde haft to runde ta rne.
Peterskirken er bygget nu pa den
Pantheon.
plads.
Istandså ttelsen af St. Paulo bag muren blev pa begyndt af pave Pius d. 7. og fuldf½rt af Pius d. 9. Pa
hjemvejen sa vi Trajans-s½jlen, må gtig som et h½jt ta rn med indvendig snegltrappe og galleri ½verst
oppe; ogsa udvendig er der en snegldannet frise helt op igennem med billeder i relief. Af Trajans-s ½jlen
har jeg desvå rre ikke noget billede, men derimod af Antonie-s ½jlen, der dog er mindre end
Trajans-s½jlen, og har heller ikke den betydning ved sin billeder å kke. Trajans-s½jlen sta r pa Forum
Trajanus, som er en pragtfuld plads. - Nå ste morgen havde vi tå nkt at se katakomberne, men jeg var pa
grund af min nervegigt sa halt, at jeg ej vovede mig ned i de dybe gange. Vi tog blot en droske, k ½rte

rundt om Pallatinerbjerget (hvor jeg dog ej vovede mig op), og vi tog der ud forbi Colosseum og
igennem Constantinsbuen, og endte ved kirken: St. Maria Maggiore.
St. Peterskirken i Roma var det sidste
vi bes½gte f½r vi begyndte pa
hjemrejsen. Det er et må gtigt syn at
sta foran denne bygning. I bygningens
midte sta r en å gtig obelisk af sten f½rt
hertil fra é gypten; herfra f½rer
trappetrin op til kirken over hvis
midte en må gtig kuppel over 400 fod
hå ver sig op. Til begge sider ligger
kolonnader (s½jlerå kker) i halvcirkler
og overdå kkede. Midt for hver
halvcirkel sta r et må gtigt springvand,
som begge ses foran de bagerste
s½jlerå kker i disses halvkredse. Det
s½jlehj½rne med gesims, som ses
forrest til h½jre, er slutningen af
s½jlekredsen. Två rs over
Peterspladsen er en h½j obelisk midt
mellem de to springvand og i
baggrunden den ene halvdel af en
s½jlekreds. Lige over s½jlerå kken
rager paladser af Vatikanet (Pavens
slotte) frem; disse udg½r en hel by. Vi
vandrede sa videre ad de mange
trappetrin op til de store kirkeporte og St. Peterskirken
d½re.
F½rst kommer vi ind i en må gtig forhal, og derfra videre ind i kirken med sine t ½ndehvå lvede korsfl½je,
hvor over kuppelen hå ver sig fra de otte må gtige hj½rnepiller og videre gennem den må gtige runde
tromme, tå t besat med store vinduer, som fra solen gav et m å rkeligt rigt lys ned over midtrummet. Her
over hå vede sig den må gtige murede kuppel med sit kassetloft og med den s a kaldte lygte, der hå ver sig
fra kuppelens midtcirkel som et ta rn med spir. Fra gulvet her midt under hå ver sig den over h½jalteret
bygget baldakin helt af bronze, besta ende af fire snoede s½jler med samlet overdå kning foroven prydet
med statuer. Baldakinen er 82 fod h½j og til st½bning heraf er medga et 125.000 pund bronze. Dens
må gtige st½rrelse falder dog ej stå rkt i ½jnene, fordi den slutter sig harmonisk til de k å mpemå ssige
forhold i korsfl½jenes hvå lvinger og derover kuppelen. Vå ggene er inddelt af må gtige pilaster med
korintiske s½jlehoveder som bå rer stå rkt fremspringende gesimser, hvorfra t½ndehvå lvingerne med sine
kassetter (dybe fyldninger) i rammeindelingen l å gger sig ud over de uhyre rum. Alt er pragtfuldt
udstyret med farver og guld. Kirkebygningen då kker et fladerum af ikke mindre end fire tnd. land.
Blandt de billedhuggerarbejder vi sa (og hvoraf der var mange,) var ogsa en gammel bekendt fra
Torvaldsens museum: Pave Pius d. 7. Ser vi den hjemme, st a r den blandt de store figurer i den store
forhal, hvor vi kan se den gennem glasd½rene. Pa en h½j sidevå g i Peterskirken fyldte den kun lidt. En
anden figur var statuen af apostelen Peter, hvor bes ½gende kan na at kysse foden; her var den store ta
opslidt af kys. Noget af det sk½nneste var Michelangelos marmorgruppe af den korsf å stede Jesus
nedtaget og hvilede pa sin moders knå ; det er en overordentlig dejlig gruppe, som st a r over mange andre
fors½g man har set af den art pa billeder.
Fra Peterskirken gik vi ind i det tilst ½dende Sixtinske kapel, som med sit store noget fladt hv å lvede loft
er dekoreret med freskomalerier, et arbejde der i st ½rrelse og storladenhed overga r alt andet sa dant. Der
er pa de mange forskellige hvå lvingskapper en sa dan rigdom af inddelinger og figurer at det er helt
overvå ldende. En gengivelse af dette loft foruden i st ½rre ma lestok gengivelse af en må ngde af de
enkelte figurer findes i et billedvå rk om Michelangelo, som jeg modtog som gave af pastor Th. Helveg i

Idestrup pa min 70 a rsdag; og i samme vå rk findes ogsa de ber½mte billedhuggerarbejder fra St.
Lorenzo i Firenze. At se pa disse loftsmalerier i den store h½jde er et besvå rligt arbejde for nakken. Jeg
slap dog nemt fra dette, for da jeg kom haltende ind i kapellet bredte jeg mit t å ppe ud pa en lav
forh½jning, lagde mig der pa ryggen og n½d det herlige skue, hvad jeg og ingen anden fik lov til at ligge
sa dan.
Da vi kom ned pa Peterspladsen, steg vi i en sporvogn for at k ½re hjem til vort hotel. Her i vognen h½rte
vi to danske damer tale sammen; men undtagelse af Ebbe Kornerups var det eneste dansk vi h ½rte pa
hele vor rejse fra Gedser, gennem Tyskland, Åstrig, Italien, Schweiz, og Tyskland pa ny, indtil vi kom
ombord i Kiel pa Kors½rdamperen.
Vi var endnu en lille vending i byen for at k ½be nogle sma ting med hjem til minde om Rom. Der kom vi
ind pa en plads med et stort palads foran hvilke der brusede nogle store vandstr ½mme frem, men som
forsvandt i underjordiske ledninger; det s a prå gtigt ud. Samtidigt sa vi endnu en gang den prå gtige
Trajans-s½jle. Vi gik tidligt til ro; mit isckiasben var den aften meget slemt. Jeg vilde n ½digt lå gge mig i
Italien, og derfor ma tte der nu tages en vigtig bestemmelse for nå ste morgen: Enten rejse videre sydpa til
Napoli, Herkulanum, Pompei og Pastum, eller ogs a nordpa . Denne nat var den vå rste jeg havde pa hele
rejsen, og derfor ma tte rejsen ga nordpa . En ting vandt vi; rejsepengene kunde nu sl a til for at komme
hjem, men vore sydlige rundrejsebiletter var tabte. Vi klarede for os p a hotel Campidolge, tog en droske
til banega rden, tog med toget ud i Campagnen efter Cevilla Veuia og videre nordp a , forel½big efter Pisa.
Pa vejen til denne stad, der gjaldt vor rejses f ½rste ma l, kom vi straks ud over den romerske slette. Her s a
vi to ting der var sjå ldne, f½rst en rå kke romerske arbejdsfolk, over en halv snes ved det samme
gravearbejde; de fulgte naturligvis en forvalter. Det andet var to store spand stude for italiensk plov; der
var vist 10-12 for hver spand. De var alle blakkede, men m ½rke og havde nogle vå ldige hornspå nd.
Det skå ve ta rn i Pisa har man h½rt meget om, og det
var ogsa det f½rste af byen som faldt os i ½je. Vi tog
ind i et hospiz, tog en droske og k½rte ind til kirken,
der sa vel som ta rnet er opf½rt i smuk romanisk stil.
Foruden disse ligger der foran kirken en meget smuk
ta rnagtig bygning, baptisteriet. Dette er overordentlig
smukt, er i midten forsynet med en meget stor
d½bekumme, som i lignede italienske baptisterier er
bygget sa store, at da ben forega r ved nedstigning i og
ved nedd½bbelse i den store fond. At vore gamle
d½befonde har vå ret brugt til nedd½bbelse af sma b½rn
er sandsynligt. At baptisteriet i Pisa er det smukkeste,
men vist nok ogsa i sit slags det st½rste er sikkert nok;
det er bygget 1152, og er yngre end kirke og ta rn. Det
sidste er må rkeligt ved sin hå ldning, der dog ikke er
sa stor at "tyngdepunktet ligger udenfor
underst½tningslinjen", da det jo sa vilde falde. Ta rnet
er 31 fod h½jere end Rundeta rn i K½benhavn, men er
smukt udstyret med sine med sine s½jlegange i 6
h½jder foruden fod og overbygning. Hvorvidt det er
opf½rt skå vt, eller om ta rnet har sta et lodret og
derefter sat sig, ved man intet sikkert om. Foruden de
tre nå vnte sjå ldne bygninger har byen endnu en
må rkvå rdighed i sin ejendommelige kirkega rd:
Campo Santo, som ligger tå t nord for kirkebygninger,
danner en langagtig firkant og er omgivet af då kkede
gallerier langs de h½je mure.

Det skø ve tarn, Pisa.

Jeg ma tte k½re tilbage til gå sgiverga rden, men Ivar var inde, og sa de mange smukke gravmå ler der
fandtes pa kirkega rden, som endda ejer den må rkelighed at gravjorden er f½rt til skibs fra det hellige
land. Pisa ligger ved Arnofloden, ejede engang et stort landomr a de, en stor fla de samt ½erne Korsika og
Sardinien. Siden gik disse tabt og selv Pisa blev til sidst indtaget, mistede sine fristatsrettigheder og
underlagdes Firenze, 1509.
Nå ste morgen tog vi toget til Milano, som tyskerne kalder Majland, i det gamle Lombardi. P a vejen
herop k½rte vi langs Middelhavet lå nge i en bjergrig egn og jo mere vi nå rmede os staden Genua, som
vi skulde igennem, des flere tunneler k ½rte vi i; ja det sidste stykke k½rte vi stadig inde i bjerget, kun
med enkelte a bninger ud mod havet eller två rs over smalle dale over broer med vej og elv i dalbunden.
Til sidst kom vi ud af en tunnel midt i byen, hvor baneg a rden la , hvor vi holdt et kvarters tid, og hvorfra
vi kunde overse en del af den stå rkt lukkede havn, men hvor der la mange skibe. Fra Genua k½rte vi nu
op i landet, der sa ud til at vå re meget frugtbart. Det var ofte meget beplantet (med ranke popler) hele
vejen op til Milano, vort nå ste ma l.
F½rst tog vi med sporvogn op til domkirkepladsen,
hvorfra alle sporveje udstra ler, og hvor alle vogne der
ga r ind k½rer efter hinanden i en stor ring for atter at
ga ud i deres linier. Pa vejen hertil kom vi forbi
Leonardo da Vincis mindesmå rke. Her findes hans
ber½mte store maleri pa en klostervå g i en spisesal.
Her tog vi sa over; det fremstiller nadveren,
Skå rtorsdag aften i det ½jeblik da Herren siger til sine
apostle: "Sandelig siger jeg eder, at en af eder vil
forra de mig". Billedet er storladent og fylder den store
gavlvå g, men desvå rre er det meget ½delagt, dels af
vå ggens fugtighed, dels af tarvelig
istandså ttelsesfors½g, og dels ved anden vold. Under
krig har salen vå ret brugt til hestestald; en d½r har
vå ret f½rt igennem og pa ny blevet tilmuret uden at
vå re pudset efter. Sporene ga r helt op i borddugen.
Desuden er der sla et kalkpletter af, fordi rytterne har
skudt med pistolkugler efter apostlene (ikke Herren).
Men billedet er dog endnu h½jst gribende og
få ngslende.

Leonardos mindesmø rke, Milano.

Pa nå ste side findes billedet af
domkirken, den st½rste i Italien, indtil
Peterskirken blev opf½rt. Den er
bygget helt af marmor med hvide
s½jler, marmorblomster og 5000
statuer helt op pa spirtoppene. Kirken
er helt i gotisk stil med et 335 fod h ½jt
spir. Af det ydre tagvå rk ses det at
alle spir, st½rre og mindre, ender i
marmorstatuer. Domkirkens indre, der
ogsa viser os dens må gtige st½rrelse.
Mange af statuerne er udf½rte af de
mest ber½mte kunstnere. Taget
udvendigt er opfyldt af trapper sa der
kan ga s overalt.
Fra Milano drog vi nu nordpa forbi og
over flere af de norditalienske s½er,
ber½mte for deres sk½nhed og for at
nordens folk ofte s½ger disse egne til
vinterophold. H½jere og h½jere f½rte
jernvejstoget os op i Alperne indtil vi
ved Airole k½rte ind i den må gtige St.
Gothardstunnel. F½r vi k½rte ind
tå ndtes alle lamper i toget; vi k½rte
nemlig 1 1/4 mil i fuldstå ndig m½rke.
Der er to tunneler ved siden af
hinanden med mange
två rforbindelser. Da vi kom ud
standsede vi lidt, men sa gik det med
fart til Flu elen ved Vierwaldstè tter
s½en.
Domkirken, Milano.
Vejen fra stationen for enden af tunnelen og ned til Fl u elen var noget af det må rkeligste vi oplevede. For
at komme ned af det bratte fjeld, k½rte vi i store kredse ned ad den ene kreds under den anden, og meget
af disse kredse la i tunnel inde i fjeldet. Det bedste kendem å rke vi havde herpa var en kirkebygning,
som vi kom i nå rheden af tre gange; f½rste gang vi for forbi, k½rte vi h½jt ovenover kirken, anden gang
var vi tå t ved den, og tredje gang var vi kommen dybt ned under den, da vi sidste gang k ½rte ud af
fjeldkredsen. Kommen ned af fjeldet, a bnede dalen sig mellem to h½je fjelde, og her imellem skra nede
den jå vnt ned til s½en. Toget k½rte ud pa en stor kaj eller bru gge, hvor der la et dampskib. Her i
Flu gelen kunde vi ga ombord og sejle forbi Brunnen ad Vierwaldstè tter-s½en til Luzern. Denne vej
valgte vi, og det blev en herlig tur. Vi sejlede langs fjeldkysten til Brunnen, hvor jernvejen fulgte os, men
gik den meste vej inde i fjeldet. Af og til var der bue a bninger ind til linien og korte stykker gik banen
frit. F½r vi na ede Brunnen kom vi til det sa kaldte Tillspring, hvor Wilhelm Tell, som var få ngslet efter
sit dristige skud af å blet pa s½nnens hoved, var i storm sat til at styre b a den, som den sikre dristige f½rer,
styrede hen til klipperanden, sk½d ba den til s½s med foden, da han selv sprang i land. Her var rejst et lille
kapel til minde om hans dristige spring og flugt.
Fra Brunnen sejlede vi i ny kurs til Luzern, men kom ind under bjerget Rigi, hvor der skal v å re en vid
udsigt over fjeldene. For lettere at komme op p a denne store h½jde (Rigi-kulm), er der bygget en jernvej
som ga r meget stejlt opad og som trå kkes ved tandhjul der ga r pa skinner med tå nder. Vi gik dog ikke i
land her for at pr½ve den få rd.

I Luzern overnattede vi, men var kommen sa tidligt dertil at vi kunde fa tid at se os om i den smukke by.
En ting ma tte straks få ngsle os inden vi kom i land: Det var det smukke, en mil syd for Luzern liggende,
7000 fod h½je bjerg Pilatus.
F½rst s½gte vi ud til det store mindesmå rke, som schweizerne rejste for deres, under den franske
revolution, faldende landsmå nd (Schweizergarden), og som blev overdraget Thorvaldsen i Rom og hvor
han udf½rte modellen, medens en schweizisk billedhugger udf ½rte arbejdet ved at udarbejde billedet i en
klippe foran en dam, hvor der senere er indlagt springvand, og det hele afgiver en herlig plads for et
sa dant mindesmå rke. Foran har man rejst en basarbygning.
I Luzern boede vi i et gå stgiveri, som min gamle ven Weitemeyer havde anbefalet os. Herfra s a vi os
lidt om i den smukke by med nogle ejendommelige gamle brobygninger; men nu bestemte vi os til at
rejse videre, og vort nå ste holdepunkt skulde sa blive Strasburg. Vore rundrejsebilletter havde vi lagt
over Zu rich, hvis sk½nne nabo, den temmelig store Zu richer-s½ vi fulgte lå nge, men med udsigt over
s½en til byen. I Zu rich, hvor vi k½rte op midt i byen til banega rden, holdt vi kun kort, og nu gik
jernvejen videre til Schafhausen ved Rhinen, hvor denne pa sin vej fra Boden-s½en ved Åstrigs grå nse
ga r lå nge mod vest til ud for Basel, for atter at ga imod nord forbi Strasburg. Fra Zu rich til Schafhausen
er der nok bjerge, men det ser kun sma t ud na r man kommer fra H½jalperne ved St. Gothardt.
I denne del af Schweiz sa vi smuk
fuldt udsprungen b½geskov, men dog
kun et sted. Ligeledes var der
fremskreden va rså d, sk½ndt vi pa
denne rejsedag skrev 26. April. F½r vi
na ede jernvejsstationen k½rte vi over
Rheinbroen, som den ses pa billedet
over for, og hvor fra vi havde faldet
tå t under os. Dette fald kan dog
hverken i st½rrelse eller sk½nhed ma le
sig Troldhè ttefaldene, derfor gik vi
ikke tilbage dertil, men slog os til ro
ved middagsmaden, uagtet vi havde
en times ophold mindst. Vi k½rte
endnu et par mils vej eller tre nord for
Rhinen i Schweiz, f½r vi na ede
Badens grå nse; men i dette land, hvor
alt var flagsmykket, pa grund af
storhertugens 50-a rs jubelfest, kom vi
ind pa et fladt h½jland, og her k½rte vi
over Donauflodens mange sma
forgreninger f½r disse na r den lange
vej til Sortehavet gennem
Rhinfaldet ved Schauffhausen.
Åstrig-Ungarn.
Vi k½rte nu vestligere gennem en tunnel i en lav bjergryg; men da vi kom ud af den, befandt vi os i sorte
fyrre- og grandskove med en må gtig dyb dal under os, som vi skulde ned i. Ogs a her ma tte vi, gennem
kredsformige tunneler, g½re et par sving ind i bjerget for at komme ned. Nu var vi i Schwarzwald og
kom ned i Wu rttemberg i Rhindalen igen, og det varede nu ikke l å nge f½r vi k½rte over floden ind i
Strasburg. Vi kom L½rdag aften til Strasburg, hvor vi fik som flere gange forud anvisning p a et hospiz
og bestemte os til at blive til Mandag. Der fik vi lejlighed til at overv å re gudstjenesten i domkirken pa
en S½ndag, hvad der var meget ejendommeligt den dag til h ½jmessen. Allerede pa vejen til kirken sa vi
flere ejendommelige optog, snart af prå ster, snart af kordrenge og snart af unge mennesker,
formodentlig unge theologer, men alle i pr å stedragt og stilende mod kirken. Ogsa vi s½gte kirken til
h½jmessetid, og denne var trods sin uhyre st ½rrelse snart jå vnt godt fyldt. Der var orgelmusik vekslende

med harmonisk sang og messe; men pa en gang ser vi en mand af h½j gejstlig orden ledsaget af en slags
ridderlig drabant med en må gtig hellebard ved sin side komme ned gennem et af sideskibene efterfulgt
af den ene skare prå ster, kordrenge og unge prå stlinge efter den anden, delt gruppevis p a 20-30 i hver
flok, og af forskellige grader og vå rdigheder efter dragternes udvisende i hver gruppe. Kommen ned til
ta rnet, hvor jeg havde taget plads, drejede de om og gik nu med drabantvagten i spidsen som ogs a
skaffede plads i må ngden og fulgt af de gejstlige fire og fire op imod h ½jalteret, hvor de forsvandt.
Optoget talte over 200, og hvis jeg ikke havde lagt s a godt må rke til de forskellige gruppers så regne
dragter, jo sa vilde jeg have troet at de var kommet som Tordenskjolds soldater. Da optoget var endt
blev der sunget salmer og talt, hvad jeg blev og h ½rte pa . Kirken fyldtes nu omtrent af tilh½rere og
bedende. Der stod masser af sma stole med lave halmså der, som bruges ba de til at sidde pa og til at
knå le pa ; hertil er ryglå net noget bagudvendt med et halmbetrukket overstykke som kan benyttes som
armlå n under knå lningen. Sa danne stole til dobbeltbrug, sa man overalt i de katolske kirker. Na r
kirkegå ngerne er borte så ttes stolene op i store stabler langs v å gge og piller.
Medens jeg blev i kirken under gudstjenesten, gik Ivar til vejrs
i ta rn og spir. Det er dobbeltta rn, men kun det ene har spir.
H½jden er 450 fod. Kirken med ta rn og spir er et herligt gotisk
bygningsvå rk. Ta rnpartiets forvå rk er opf½rt af fritsta ende
piller og buevå rk i omtr. Fem fods afstand fra murvå rket, er
altsa ligesom et gennembrudt kniplingsm½nster. Ogsa den
dejlige ta rnfacade med sin prå gtige hovedindgang under sit
h½je spidsbuede overparti, her over det store hjulvindue og her
over det smukke gotiske galleri, der igen er det b å rende led
for de h½jt siddende ta rnvinduer. Sa ikke mindre det ene
herlige spir, der i det ½verste er gennembrudt arbejde, og fra
hvis ½verste parti, der skal vå re den herligste udsigt over den
her brede Rhindal. Ja, Stasburger Munster, som domkirken
kaldes, var og er i mine ½jne et af de herligste gotiske
bygningsvå rker, som jeg pa mine rejser har set.

Stasburger Munster.
Men nu ma vi videre; efter for sidste gang at have skuet, dette storv å rk, fra det eneste sted det lader sig
se!
Vor nå ste rejse gjaldt Vorms, byen hvor kå mpen Morten Luther tra dte frem (69) for kejseren og
rigsdagen i "det hellige romerske rige", og udtalte de bevingede ord: "Her st a r jeg, jeg kan ikke andet,
Gud hjå lpe mig, Amen". Her rejstes i nyere tid det hovedmindesm å rke for Luther, som der ogsa til
Danmark, som til alle Luthersk-evangeliske lande udgik opfordring til at deltage som bidragydende til,
en indbydelse, som jeg godt mindes, udgik for over 40 a r siden, og som jeg nu fik at se pa byens
hovedtorv. Her i Vorms findes ogsa en meget ejendommelig kirke med ta rnpartier pa begge ender af
kirken, og af hvilke vi pa billedet ser korpartiet.
Her i Vorms, hvor vi overnattede, kom vi til at bo p a et svendeherberg, hvor vi dog fik et par sma
så rskilte vå relser, en god men yderst tarvelig opvartning, hvor vi spiste ved tarvelige fyrretr å sborde,
men som havde skinnende hvide, renskurede bordplader. Her fik vi lejlighed til at se et stort m ½de af

byens "fremden-geseller", ledet af deres oldgesel, som vi ogs a sagde om vor t½mrerformand i
K½benhavn, da jeg gjorde svendestykke og senere arbejdede derinde i 1860.
Fra Vorms tog vi nå ste morgen nord pa . Ved Bingerbru ch na ede vi pa ny Rhinen og kunde nu enten ga
ombord og sejle pa Rhin, eller vi kunde k½re videre i bjergene langs denne. Vi valgte forel½big at k½re
med toget til Koblenz, og derfra at sejle til K½ln ad Rhin. Vi ma tte opholde os et par timer f½r damperen
afgik, men vi tog derfor straks ned til floden for at sikre os tiden for skibets afgang. Herved s a vi lidt til
byen, kom forbi en kirke med tvillingt a rn og kom ned til en stor Rhinbro, der f½rte over til den i
Rhinpr½jsen liggende vå ldige få stning som kaldes Ehrenbrejtstejn. Fra Bingerbr u ck til Koblenz k½rte vi
overalt i vinbjerge, sma anlå g alt i terrasseform op ad klippeskra ningerne. Vi kom ofte gennem sma
tunneler, og overalt sa vi snart over og snart under gamle borgruiner, oftest ubeboede; men enkelte var
beboede, oftest med fa vå relser indrettede til sommerlejligheder. Dette gentog sig, efter at vi var g a et
ombord pa damperen, endnu en tid; men her havde vi mere tid fra floden til at se p a de enkelte ruiner,
mens vi i toget for alt forbi i et nu. Det blev til sidst en kold modvind, is å r da bjergene forsvandt, og vi
kom ud hvor kysterne var sletteland.
29/4 "........Det blev aften f½r vi na ede K½ln, men mage til indsejling har jeg ej f½r set med lys; ikke i St.
Petersborg, der dog var sa overraskende i det dejlige aftenlys. Det var mere end den kulde v å rd vi
d½jede i den stå rke modvind. Den sidste halve mil var kysten mod vest oplyst (med en forbl ½ffende
lamperå kke), og da vi na ede K½ln, var det et helt stra lende lyshav i den m½rke nat. Klokken var 10 da
vi landede".
- Her har vi set den store må gtige domkirke, vel det st½rste gotiske bygningsvå rk i verden; men kedeligt
er den, da alle former er ens helt igennem i hovedskibet, i de fire sideskibe i korsfl ½j og i kor:
Gentagelser alt.
Om eftermiddagen tog vi med tog til Aachen, for ar se Karl den Stores paladskapel, vel den å ldste
kirkebygning i selve Tyskland. Den blev indviet a r 804 og var senere kroningskirke for de tyske kejsere
og konger indtil karl d. 5. i a ret 1520. Pa galleriet sta r kejserens kroningsstol af marmor (som man tillod
sig at sidde i). Kirken er en centralkirke, ottekantet i midten med kuppel herover og sekstenkantet i
ydermuren derom, den er en efterligning af kirken St. Vitale i Ravenna, som er opf ½rt et hundrede a r f½r
eller ma ske mere i Byzantinsk stil og efter billeder jeg har set, er af en overordentlig sk ½nhed. Som der
er her i Aachen triforier i to h½jder over den store nederste kreds af buer. Kirken var fyldt med stillads,
da man var i få rd med at opså tte farvede billeder i kuppelen. Det var store grupper af h ½vdinger med
f½lge (formodentlig kejserhyldning). For os var mur- og s ½jlekonstruktionerne det vigtigste at se; p a
begge sider af indgangen i vest var trappeta rne.
Na r man ser gennem buerne midt for ser man en tilbygning, skib med kor; dette er opf ½rt flere hundrede
a r efter, da det er i gotisk stil, men passer kun lidet til den gamle å rvå rdige centralkirke, hverken i det
indre eller i det ydre, og er så rligt skå mmende for det sidste. Kirkebygningen optog os helt, s a vi sa kun
af byen, hvad vi ma tte ga forbi til og fra banega rden. Aachen ligger tå t ved Belgiens grå nse. Her var vi
lå ngst mod vest.
Nå ste morgen forlod vi K½ln, kom nordvest pa op igennem de store Vestfalske fabriksegne. Det var som
hele skove af dampskorstene og den ene vå ldige fabriksby gik her over i den anden. Vor rejse den dag
gjaldt Bremen, hvor vi vilde overnatte. Om middagen kom vi til M u nster, en gammel å rvå rdig stad
med ejendommelige gammeldags smukke bygninger, s å rlig omkring ra dhuset. Ba de dette og flere
tilst½dende huse havde smukke s½jlegange under ydermurene. Sa var der ogsa flere gamle
ejendommelige kirker. Alt dette fik vi lejlighed til at se, da jernvejstoget vi k ½rte med skulde holde pa
byens banega rd, to-tre timers tid. Et mindre ophold i Osnabr u ck, fik da ende, men der fik vi en tysk
mariner og to-tre soldater ind til os, og de var alle drukne, s a det f½lgeskab tiltalte os ikke. Vi na ede da
Bremen hen pa eftermiddagen, men tidlig nok for at se os om. Efter at have fundet nattely, s a vi os om i
byen, var ved floden, hvor der la mange store skibe, som end ogsa ga r pa Amerika og verden over. Vi sa
et marmorsmindesmå rke for Ansgar, der jo d½de her som å rkebiskop: Han stod og l½ftede a get af
skuldrene pa en trå l, som var segnet i knå . Endelig var vi inde i ra dhuskå lderens store vinhus hvor vi

drak Rhinskvin. Dette sted er over verden ber ½mt. Na r man kommer ind i denne h½je kå lder, studser
man over de må gtige vinfade her ligger, side om side ind mod husets midtv å g. De var 3-4 alen h½je til
spundshullet og la med de store ovale endeflader ud imod vinstuen. Denne havde en r å kke skå nkeborde
midt ad; men langs ydervå ggen under de h½jtsiddende men temmelig store vinduer var en hel r å kke
sma rum med spanske vå gge og d½re for, hvor familiegrupper og sluttede selskaber sad og spiste og drak
vin. Dette kunde man nok se var stadens fornemme folk.
Vi s½gte herefter hjem til vort natteherberg; det var et svendehjem for boende og rejsende. Boede vi i
Rom og Firenze i fineste hoteller, sa var dette noget af det tarveligste vi oplevede. Vi havde dog et
kammer med to senge; der var kun et lagen i hver, men rent s a det ud. Vi sa nok tilst½dende sovesal,
hvor de la snesevis i en stor sal. Maden vi fik var tarvelig men god; vi kunde kun f a tykke smurte
rundtenom-stykker uden pa lå g, men sa kunde vi hertil fa spejlå g. Det hele vi fik var billigt: The,
sm½rrebr½d (aften og morgen) samt sengeleje, kostede os omtrent en reichsmark hver af os (jeg tror 86
Åre).
Vi tog afsted med morgentog op efter Hamburg, og k½rte her gennem noget af Hannover og over en del
af den store Lu nenburger hede. Det var det kedeligste vejstykke vi havde p a hele vor rejse. Men sa na ede
vi Hamburg f½rst pa eftermiddagen. Vi k½rte over Elben, der her havde flere forgreninger, som dog alle
havde st½rre eller mindre skibe liggende, men i alt en hel masteskov. F ½rst s½gte vi Lu becherbanega rden
for at fa at vide hvorna r toget gik til denne by, som vi agtede os til senest inden aften. Her fik vi tiden og
vort rejsegods indskrevet, og i de par timer her var til overs, s a vi os lidt om. Vi steg ind i en sporvogn og
k½rte ind i byen et stykke, for derefter at lå gge vejen ud til Alsterdam, en flod der kommer inde fra
Holsten og ved Hamburg breder sig ud til en s½ delvis opstemmet ved då mninger og hvor over der et
stykke oppe er lagt en två rdå mning, hvor over vi k½rte, og vi kom her til at lå gge vejen over det
sa kaldte Jungferstieg et stykke af Alsterbredden med smukke villaer, haver og ligefrem lystslotte, det
smukkeste parti af Hamburg. Da vi steg ud, gik vi ind i en af de å ldre bydele med nogle gamle smukke
huse; her fik vi noget mad, og Ivar tegnede forskellige enkeltheder af et par gamle p å ne huse. Herefter
rullede vi med toget ad Lubeck til. Her var det fladt, frugtbart land, og her var vi p a grå nsen af Holsten
og Lauenborg.
Kommen til Lu beck gik vi ind ad den sa kaldte Holsten-thor (port) til byen, og denne bys å ldre del er
helt omgivet af vand, nemlig af Travefloden, medens de nyere forst å der ligger helt udenfor byen delvis
fraskilt ved lidt gammel skov. Vi fandt os et udm å rket kvarter, og nu gik vi pa opdagelser, f½rst nord ud
gennem en af hovedgaderne forbi Helliga ndshospitalet til byens nordre port Burgthor, en gotisk bygning
med et stort ta rn med en bred midtbue og to smallere sidebuer til gennemk ½rsler. Pa tilbagevejen var vi
inde i et gammelt skipperhus, hvor vi blandt mange gamle v a ben og andre må rkelige sager fandt en hel
del gamle modeller af skibe, flere vistnok hundreder af a r gamle.

Foruden to store kirker omtrent midt i byen, en med
må gtigt ta rn og spir, findes der i byens sydlige halvdel
to andre store kirker, hver med to ta rne og to h½je spir,
hvoraf den ene kaldes Mariekirken og den anden
Domkirke, og som ogsa er et par prå gtige store
kirker. Byen udmå rker sig ved sine mange smukke
huse og ofte meget stilfulde, en del i gotisk stil, men
de fleste i rennå sancestil og mange så rdeles smukke.
Noget af det betydeligste er ra dhuset, meget
ejendommeligt og bygget i gotisk stil med forsiden ud
til hovedgaden og forsynet med en meget stor smuk
trappe nede fra fortovet og op til f½rste sal.
Ra dhusbygningen har flere steder gange langs
ydermuren og ba ret af s½jler med spidse buer under og
over muren og hvå lvinger over gangene; dette gå lder
sa vel siden mod hovedgaden som modsat ind til en
stor torveplads (Marktplatz), hvorfra man ser siderne
af de bygninger, som vender herimod og som er en
sjå lden smuk plads med en af de store kirker liggende
her op til. Pa Marktbrunnen ser man at ogsa denne er
bygget i en gotisk gotisk stil med h ½jt spir.

Marktbrunnen med radhuset i bagrunden.
Ja, Lu beck var en dejlig by at få rdes i; der var ikke alene de mange smukke huse i gaderne, men
omgivelserne var sa smukke tillige, Travefloden umiddelbart omkring og op til byen med havn og
sejlads, og sa var der nå rmest denne foran forstå derne smukke parkanlå g med store gamle l½vtrå er og
enkelte smukke landsteder herop til. Efter et tre dages ophold hos en j å vn hyggelig vå rtinde i et lille
pensionat, hvor vi i de dage var ene, tog vi med tog med tog nord p a til Kiel, og vi kom forbi Eutin ved
den smukke Pl½ners½, hvor b½geskovene lige stod i deres f½rste udsprings gennembrud.
Kommen til Kiel sen eftermiddag, tog vi os en tur med elektrisk sporvogns ringlinie (hele staden rundt
for 10 pfenning) for dog at se lidt af byen, der ellers forekom os meget kedelig. Vi n ½d vor aftensmad i
en restaurant, hvor vi lå ste de sidste aviser, og derefter gik vi ombord med ogs a hertil gå ldende
rundrejsebiletter, gik til k½js i vort danske skib, som vi ej må rkede afgik ved midnatstid, og landede s a i
Kors½r. I Roskilde skiltes vi, idet Ivar tog til K ½benhavn og jeg til mit kå re gamle hjem i Vallekilde.
(5.Maj) Min iskias var nu helt ga et over, sa nu sad jeg godt hjemme med mine, dog trods sygdommen,
sa rige rejseminder.
Min f½rste udflugt efter hjemkomsten gjaldt Hagested skole, som jeg havde tegnet og som nu var under
opf½rsel, og hvormed jeg skulde have tilsyn. Den var foruden s å rlig forskole med bopå l for lå rerinde
beregnet til fire klasser (to klassevå relser) og havde boliger for sa vel f½rste som anden lå rer. Det blev
nu en prå gtig stor skolebygning, tofl½jet foruden så rskilt udhus, samt en stor smuk ga rds- og legeplads
(70).
Den 17. Maj fejrede vi Karl Mortensens og Elise Lavignes bryllup. De boede forel ½big i et lejet hus i
Ubby, men senere har han k½bt en byggeplads med t½mmerplads og have, som ligger op over Korsh½j,
og pa hvilken plads han har bygget sig et nydeligt beboelseshus med foran liggende v å rkstedsbygning
og afbindingsplads for t½mrerarbejde.

Snart efter fik jeg iskias i mit andet ben, men det fik jeg helbredt p a fem dage i K½benhavn ved bade og
massage pa Kommunehospitalet. Dog sa meddelte samme sygdom sig pa ny i det ben, hvor det var
begyndt alt i 1874. Jeg havde fa et det helbredt efter et nyt anfald i 1876 ved brug af romerske bade i
K½benhavn. Sma anfald af denne sygdom havde jeg lejlighedsvis f a et helbredt ved massage af vor gamle
flinke gymnastiklå rer Hans J½rgen Rasmussen, der havde modtaget undervisning i behandlingen, da
han lå rte svensk gymnastik i Lund i 1886. jeg rejste atter til K ½benhavn, men den behandling jeg fik for
det ben, som forrige gang var angrebet af nyt, og som straks hjalp, den gjorde nu ondt v å rre; den 5. Juli
da jeg kom hjem, kunde jeg nå ppe slå be mig i seng. Nu la jeg i fem uger bundet til sygelejet, de tre
f½rste d½gn uden s½vn; men sa kom der en hjå lp: Tre må nd fra Ruds Vedby kom og bad mig tegne ny
skolebygning der i byen. Da den ene mand h½rte hvad jeg fejlede, sagde han: "Min lå ge helbredte mig
med varme omslag om hele benet og hoften samt lidt massage". Det var et r a d min hustru kunde f½lge.
Jeg fik over 700 varme omslag af hende: 16 om dagen (otte formiddag og otte eftermiddag med 15
minutters mellemrum) og sa fik jeg lidt massage af Johan Brydega rd. Efter fem ugers sengeleje var
smerterne nogenlunde ovre, men jeg kunde ikke t a le at st½tte pa benet. Efter leje pa sofa et par dage
la nte jeg et par krykker, som Trier havde brugt. Jeg ma tte forlå nge dem lidt, men snart l½b jeg med dem
over hele byen og tog meget lå ngere skridt end andre folk, som jeg fulgtes med. Fem uger gik, s a smed
jeg krykkerne, og 1. November dansede jeg ved s½lvbryllup hos Niels Rasmussens ved Lunden.
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Fra tiden 1903 - .

Andreas Bentsen

Med 1903 begyndte jeg min virksomhed ved siden af skolegerningen ved planl å gning af
Skamlingsbanken h½jskole i den ved bankens fod liggende lille landsby Gr ½nninghoved og hvortil jeg
rejste sidst i Februar, for at bestemme byggeplads og hele anl å g pa den af Georg Himmelstrup k½bte
gamle ga rd der i byen. Ga rden var oprindelig bygget af bulfjå l, men stuehuset var forlå nget pa en port
og et par fag nå r; udmuret med r½de mursten og stalden nybygget pa samme ma de af hel grundmur. Af
de to bulfjå ls-bygninger var den, modsat laden opf½rt i 1603, hvad der findes indhugget. I et v å nge syd
for ga rden opf½rtes nu her den ny folkeh½jskole ved h½jskamlingsfod. Nu solgt til Olaf Kemss, Oktober
1912. Bygningen vender sin forside mod Syd (S ½nderjylland). Den ½stlige halvdel danner beboelse i
stueetagen, med underliggende k½kkenlejlighed. I den vestre ende er skolestuer, hvoraf en st ½rre
foredragssal og andre lå se- og skolerum med udgangsd½re fra trappegang til spisesal m.m. i
kå lderetage, og med trappe til elevvå relser i hele manzardetagen, med undtagelse af den ½stlige ende,
hvor der er gå sterum og pigekammer med så rskilt trappegang helt igennem. Fra ga rdsplads er
hovdedtrappe midt for ud for havestuen med den store havetrappe. Fra skolestuernes trappe er udgang til
gennemk½rselsport med hovedbygning og gymnastikhus, som over porten har forbindelse mellem dette
og elevtrappen, hvorfra man kan ga over porten til omklå dningsrum og overfald med tilskuerpladser i
gymnastiksalen. Der er haveanlå g mod vejen syd for skolebygningen og en st ½rre have så rlig med
frugttrå er og k½kkenhave op mod den gamle bulfjå lsga rd. Til selve Skamlingsbanken er dog vel omtr.
1000 alen, hvor den h½je af tyskerne i 1864 språ ngte, men senere genopstillede mindest ½tte findes, men
den herligste udsigt findes sa vel over S½nder- som N½rrejylland, sa vel som over Vestfyn. Her er nu rejst
flere mindesmå rker, blandt andre over N.F.S. Grundtvig, rejst af norske og svenske h ½jskolelå rere.
Ligeledes er pa begyndelsen af 1900-tallet rejst en stor kampestenstalerstol, hvis forside danner de to
Slesvigske l½ver i fuld st½rrelse.
I eftersommeren 1902 havde jeg planlagt en stor skolebygning i Ruds Vedby; den havde skolebygning
med tre klassevå relser og beboelseshus til to lå rere og en forskolelå rerinde. Det samme var tilfå ldet
med en stor ny skole til Merl½se sogn ved Holbå k, men ved denne lejlighed hjalp min s ½n Ivar mig med
tegninger og noget tilsyn. Foruden disse to betydelige arbejder byggede jeg en stor stakkehj å lm til
Eriksholm pa omtr. 700 lå s; den var (som en st½rre jeg havde bygget pa Vesterbyga rd) 70 gange 40
alen og opf½rt af store graner fra ga rdens egen skov, men tå kket med pap pa brå ddebeklå dning og med
kun delvis brå ddebeklå dning pa siderne. Senere har min s½n Ivar tegnet et skolehus med klassevå relse
og gymnastiksal til Merl½se skole.
Endvidere tegnede jeg et afholdshjem med foredrags- og gymnastiksal ved Ruds Vedby station, hvilke
udg½r en hj½rnebygning med forlå nget fl½j til salen mod Nord og med kirken i baggrunden. Salen har
endefald med tilgang fra trappe og vå relser pa f½rste sal, og adgang fra de to lave gaded½re. Samme
sommer byggede jeg en stakkehjå lm til 700 lå s korn eller h½ pa Eriksholm for grev Ahlefeld - Laurvig

samt var med kammerherrer Tobiasen i Kors½r til ekspropriationsforretning til udvidelser og flytning af
den nye banega rd dersteds.
Samme a r byggede jeg en ny skolebygning i R½rvig og omdannede den gamle til forskole og
lå rerindebolig; et forn½jeligt arbejde. Dette a r blev der foretaget valg af kirkeligt udvalg, og da jeg var
indvalgt som medlem af menighedsra det for Vallekilde sogn, blev jeg foresla et som valgmand og
derefter valgt som for Ods- og Skippinge herreds provsti til ovenn å vnte valg 1904. Denne sommer d½de
gamle hjulmand Niels Pedersen, f½dt fora ret 1814, altsa over 90 a r gammel. Han var en from gammel
hå dersmand, der fik og f½lte som sin st½rste gerning, at han kom til at hjå lpe Ernst Trier med k½bet af
en jordlod i Vallekilde, og derefter blev Triers bedste hj å lper og st½tte under opf½relsen af
h½jskolebygningen. I 1866, solgte han sin fire tdn. land store jordlod t å t op til skolepladsen, hvor nu
m½llen ligger.
I 1903 fik jeg opfordring til at tegne en ny folkeh ½jskole i Halland, Katrineberg, ½st for Falkenberg. Jeg
rejste der op d. 21. Maj; vi udsa en passende byggeplads nord½st for trè dga rden (haven),
gennemgik forstanderens, dr. Strandmarks udkast, hvorefter jeg tegnede bygningen, rejste endelig igen
til Halland straks efter Nyta r 1904, hvor planen blev endelig godkendt.
Noget nå rmere tilsyn med opf½relsen fik jeg ikke; sk½ndt man mine tegninger fulgte, udtog man en
Goteborg-arkitekt til at lede opf½relsen, og jeg blev ej en gang indbudt til at overv å re indvielsen. Jeg
forsta r nok at a ret 1905 kom imellem med alt sit mistro til danskerne i anledning af unionsbrudet og
adskillelsen med Norge. Ej en gang dr. Holmstr½m, som havde givet dr. Strandmark sa mange gode ra d
af sin store erfaring, fik nogen indbydelse. Jeg har blot af dr. Holmstr ½m fa et at vide, at mine tegninger
er helt fulgte. Men sa dan kan det ga . Jeg skulde dog senere fa fuld oprejsning i Ska ne pa Hammenh½g.
August 1904 var jeg i Granl½se og Tjebberup, hvor jeg opf½rte to ny skolebygninger for
Asminderup-Granl½se kommune. Samme eftera r var jeg f½rste gang anmodet om at tiltrå de den for
Sjå llands stift nedsatte tiendekommission, som best a r af provst Oksen i Herf½lge, godsforvalter
Nannestad, Lindholm og Sels½ samt arkitekt Petersen i Sor½. Foruden disse tre, skulde der m½de to af
tiendeejeren udvalgte må nd. For Udby og H½rby kirker var godsejer Lunn, Knapstrup og jeg anmodet
om at give m½de, og med fa undtagelser var det fremdeles os to, der gav m½de i f½lgende kirker i
Merl½se og Tudse herreder: Jyderup, Hjembå k, Svinninge, Stigs-Bjergby, M½rk½v, Gislinge, Hagested,
Butterup, Tudse, N½rre Jernl½se, Kvanl½se, Sdr. Jernl½se, S½strup, Ondl½se, S½ndersted, Skamstrup,
Granl½se, Asminderup, Aagerup. I alt i 22 kirker. Derimod kom jeg ikke med i Kundby, Frydendal,
Uggerl½se, Ta strup, T½ll½se, Soderup, Eskildstrup, i alt 7; jo Holmstrup var den 8. Det var nogle
forn½jelige rejser. Provst Oksen var en behagelig og interessant mand; og de andre herrer var meget
elskvå rdige.
Samme eftersommer 1904, havde vi i Overbestyrelsens forretningsudvalg et m ½de i Frederiksvå rk efter
indbydelse af oberstl½jtnant Phakov som da bestyrede krudtv å rket m.m. Det blev en forn½jelig tur;
foruden en må ngde sager til afg½relse i de to dage vi var der, fik vi tid til at se krudtv å rksanlå get m.m.,
foruden den smukke natur så rlig en udsigt fra bakken syd½st for byen, med Arres½ i ½st, Kregme kirke
tå t syd for og Vinder½d kirke tå t nord for samme. Sa har vi mellem Arres½ og Isefjorden den store
gennem et bakkedrag gravede kanal, et arbejde der blev udf ½rt af svenske krigsfanger i 11-a rskrigen
(1709-20) for at aflede vandfloden i Arres½, da sandflugten ved Tisvilde havde lukket s ½ens gamle
udl½b til Kattegat. Gennem den nu korte vej til Isefjord fik kanalen st å rkere fald, sa at disse fald kunde
benyttes til m½lle og fabriksanlå g for staten. Senere solgtes dog en del af fabrikkerne til Anker Heg a rd,
K½benhavn.
(13. September 1904, holdt Asta og Jacob Sejr bryllup hjemme hos os).
I 1905 tegnede jeg en kirke i Ildved, nord for Jelling omtr. af st ½rrelse som en kirke jeg tegnede til
Stenderup, F½vling sogn, nord for Foldingbro ved Konge a en. Det blev den tredje annekskirke i Ribe

stift. Hogager, ½st for Holstebro var den f½rste af disse.
Endvidere fik jeg en stor opgave fra det kgl. landhusholdningsselskabs sekretariat, at tegne en
fors½gsga rd for staten i Arslev mellem Odense og Ringe. Ga rden skulde bestyres af landbrugskand. og
-lå rer ved Dalum landbrugsskole, Niels Anton Hansen, som endnu har ledelsen af fors ½gsga rden.
Hovedudkastet udf½rte jeg efter samra d med statskonsulent Frederik Hansen, Askov; men bestyreren
Niels A. Hansen fik dog ogsa indflydelse pa mange enkeltheder, hvad jo var rimeligt, da han skulde
vå re bruger deraf. F½lgende a r derefter byggede jeg en lignende fors½gsga rd i Studsga rd, vest for
Herning.
I 1906, d. 1. April var jeg med min
datter Signe til et stort festligt
guldbryllup pa Odinsga rd i Sengel½se
ved Ta strup station, hos ga rdejer
J½rgen Larsen og hustru Ingeborg
Larsdatter (fra Svendslettega rd). Jeg
havde vå ret med til deres bryllup pa
sidstnå vnte ga rd. Da varede dette
gå stebud i tre samfulde dage, og jeg
var der 2. April, der ved et sa dant
gå stebud andendagen så rlig var
ungdommens dag og dansens
betydeligste dag. J½rgen Larsen var
fra naboga rden i Igels½, men la pa
marken mellem Svendsletten og
Kvanl½se by ved Ebbeh½j, st½dte ogsa
op til Sdr. Jernl½se bymark. Nu havde
jeg del i festen, 50 a r derefter. I
Sengel½se var guldbruddeparret
samlet i kirken med hele deres
nå rmeste slå gtninge, b½rn,
svigerb½rn og konfirmerede
b½rneb½rn, samt enkelte andre til
Altergang.
Derefter spiste alle gå ster fra byen og
af den fjernere slå gt (alle s½skende,
s½skendeb½rn og deres b½rn, m.fl.) til
middag pa Odinsga rd. Det er så rlig
alle disse der er aftaget pa modsta ende
billede (eftermiddagsbordet). Om
eftermiddagen blev dog festen henlagt
til Ta strup Stationskro, hvor egnens
folk havde indbudt brudeparret med
alle slå gtninge til en stor festlighed,
hvor der blev spist til aften og hvor
der sa blev danset til langt ud pa
natten. Guldbrudeparret var nemlig
meget anset og afholdt pa egnen, og sa
havde man ikke vildet m½de i sa stort
antal pa Odinsga rden, men ordnede sa
Billede af guldbrudeparret, slø gt og parårende.
festen i stationskroens store sale og
rum.

Palmes½ndagen d. 8. April 1906, blev Aage konfirmeret.
I 1906 fuldf½rtes sa opf½relsen af fors½gsga rden ved Studsga rd station; det blev et forn½jeligt arbejde og
meget behageligt i samarbejdet med den udvalgte bestyrer Niels J ½rgen Nielsen. Pa samme tid fik jeg et
arbejde i Svejstrup Åsterga rd ved Alken station tå t vest for Skanderborg, med plan for og tilsyn med
opf½relsen af et ½velses- og forsamlingshus for byen. Det var den bekendte mand Anders Nielsens frue
pa Åsterga rd, der var formand i byggeudvalget, og jeg skal love for at hun kunde ordne og lede sagerne
der. Men hun kunde ogsa styre sine egne sager. Mens A. Nielsen var sin meste tid i Aarhus, hvor han var
formand for den store Jydske andelsfoderstofforretning med sine 16 kontorer og en 30-40 kontorister
foruden lagerets mange arbejdsfolk og opsynsmå nd, og han desuden foretog mange rejser, sa havde hun
nu efter i flere a r at have styret ogsa ga rdens landbrug, forpagtet ga rden Åsterga rd af sin mand, og drev
det hele selv. Der havde vi et flot rejsegilde, da kransen hejsedes p a ½velseshuset og siden stor
indvielsesfest med taler, sange og bal, d. 14. September.
Fra Studsga rd havde jeg med ga rdens folk en dejlig k½retur ad Hjortsballe h½jene, H½gildga rd med sine
fabrikker af trå kul, tjå re og trå syre, hvor man opbrå ndte alt det hegns- og lå plantning af bjergfyr, som
efterha nden ma tte ryddes og som kun i ringe ma l kunde så lges. Fra H½gildga rd, tog vi videre til
Hesselvig og sa de store engvandingsarealer der dels blev overrislet og dels blev vandet gennem
drå nledninger. Hjemrejsen skete gennem Arnborg til Herning. Vejen ud gik gennem Jyllands st ½rste
plantagesamling, der vel snart kan ma le sig med Rold skove i Nordjylland og med Gribskov p a
Sjå lland.
Samme sommer havde vi et forn½jeligt m½de i overbestyrelsens forretningsudvalg for
skytteforeningerne, idet vi f½rst holdt m½de pa Charlottenlund fortet, og derefter sejlede til
middelgrundsfortet, hvor vi blev vist om af oberst Meyer, der jo er chef for kystartilleriet (og formand i
nå vnte forretningsudvalg). Det var meget morsomt at se de bombefri kassematter, de m å gtige kanoner
pa skanserne derover og sa kuglespr½jter og rekylgevå rer til det snå vrere forsvar. Vi har engang haft et
lignende m½de i sin tid mens oberst Meyer var chef pa Trekroner. Der var en gang tale om at vi skulde
se befå stningen omkring K½benhavn, men det blev aldrig til noget.
Samme sommer d½de min gamle ven her gennem over 30 a r Chr. Weitemeyer, som med sin (i 1912,
afd½de hustru) blev vore kå reste venner. Da vi havde et menighedsm½de lige efter, blev jeg pa ny valgt
til formand for valgmenigheden, og fik nu det hverv at skaffe os et pr å stevalg efter pastor Helwegs
bortrejse. Vi havde et halvt a rs frist til at ordne sagen i, men tiden var snart udl ½ben. Efter forslag af
Povl Hansen blev det bestemt at to må nd skulde rejse til Ta rs i Vensyssel for at pr½ve om prå sten der
(Nyholm) vilde tage herned, prå dike for os og se pa forholdene. Jens P. Klint og jeg blev valgt til rejsen.
Prå sten kom, var tiltalt af tanken, men udsatte sit svar til sin tilbagekomst for at tale med sin gamle
menighed. Svaret blev et nej! (6/8). Nu l½b tiden os pa . Vi besluttede sa at pr½ve pastor Wulff. Det viste
sig straks at han var i bes½g i Oringe; jeg skrev til ham der, han kom S½ndag d. 19. August, prå dikede
for os, tog straks mod opfordringen til at blive vor pr å st, blev valgt straks, og inden S½ndag d. 26
August hvor tiden udl½b, var krav om stadfå stelse hos bisp og minister. S½ndag d. 14 Oktober 1906
blev pastor Wulff indsat i Korskirken af provst Jensen i Vallekilde. Denne holdt en fortrinlig tale ved
lejligheden, som a benbarede hele hans velvilje for valgmenigheden, og medgav denne s a vel som vor ny
prå st sine bedste ½nsker. Denne indså ttelse var det bedste vidnesbyrd om hvilket udm å rket forhold der
altid havde vå ret mellem valgmenigheden her og Provst Jensen i Vallekilde.
I 1907 d½de pastor Hoff i K½benhavn, men blev begravet i Ubberup pa den nyanlagte kirkega rd der, d.
31 Januar. Nå ste va r blev min s½n Gudmund viet til Helga Jensen fra Langevang i Gl. Bjergby d. 16.
Maj 1907.
I sommeren 1907 blev opf½relsen af landbrugsskolen i Borris overdraget mig (den s a kaldte jydske

husmandsskole). Det var et godt og forn½jeligt arbejde. Skolen la pa et bakkedrag med stå rkt affald
mod syd, hvor Skjern a ens store slette bredte sig milevidt. Der var derfor en pr å gtig udsigt fra
skolebygningen mod ½st, syd og vest, ligesom bygningerne tog sig smukt ud, ogs a i stor afstand fra alle
sider. Udbyttet blev dog sl½jt for mig, da ejeren gik fallit, og jeg havde kun modtaget det halve af mit
aftalte arkitekthonorar, og fik intet for alle mine rejseudl å g, som jeg dog havde nedsat til 200 kroner.
I Juli ma ned, havde jeg indbydelse til skyttefest i Svendborg amtsskytteforening, hvor skydningen
foregik vest for byen, medens legems½velserne foretoges i H½je B½ge, hvor ogsa skytteprå mierne blev
uddelt; det var den smukkeste og mest bes ½gte samlingsplads jeg dengang havde set; men den skulde
dog overga s det f½lgende a r i Silkeborg, hvor der holdtes skyttefest for hele landet. Her m ½dte min Aage
frem f½rste gang som skytte ved et sa stort stå vne, men dog en pris med plads omtr. midt i sin r å kke af
unge skytter. Ogsa i legems½velser deltog han som en af de mange gode deltagere i den forening. Ved
denne lejlighed, fik jeg bes½gt min gamle ven pastor Kragh i Gudbjerg i a ret f½r han tog sin afsked og
flyttede til Kerteminde, hvor han k½bte sig en villa, men d½de fa a r efter.
I sommeren 1907, overdrog jeg min s½n Ivar den af mig opf½rte ha ndvå rkerskole, som jeg i 30 a r havde
ledet, og i 28 a r pa den af mig opf½rte ejendom, alt dog i forbindelse med Vallekilde h ½jskole. Ivar
afk½bte mig ejendommen, som jeg forberedte mig at aftrå de inden 1. November. Jeg havde i den
anledning lejet bopå l hos Cå silie Ska rup; men da jeg ejede det gamle hus overfor min tidligere
skolebygning, men som beboedes af mine to gamle s ½stre Signe og Karen, hvor af den f½rste la af
apopleksi og nu d½de dette eftera r, sa flyttede den sidste hen hos fr½ken Magdalene Flensted, og min
hustru og jeg kunde nu flytte over i vort eget hus, hvor vi h a bede at ende vore dage. Sa ledes kunde vi
tage det hus i besiddelse, som jeg gav et billede af p a et af de f½rste blade i denne samling hå fter jeg her
skriver, og hvor vi det nå ste fora r fik os en behagelig bolig indrettet, som vi siden f ½lte os sa vel tilpas i
pa vore gamle dage, hvor min kå re hustru endte sine, hvad sa jeg end skal?
I dette eftera r fik jeg endnu en bestilling pa et st½rre arbejde: Hammenh½g folkeh½jskole i ½stre Ska ne.
Jeg blev spurgt i telefon om jeg var at trå ffe, svarede jo, og sa kom forstanderen Bosson, der alt havde
sin skole i gang i herredets ting. Vi talte lidt om planen, men jeg tog straks med dertil, for at se p a
pladsen . Det var atter min gamle kå re ven dr. Holmstr½m, som havde givet anvisning pa mig. Da vi
havde set pa byggepladsen, som havde en fortrinlig beliggenhed; stedet l a h½jt med en vid udsigt i ½st og
syd, nå r jernvejsstation og landevej, afgrå nset mod syd½st af selve jernvejen. Vi forhandlede sa om den
½nskede indretning af skolebygningerne, bestemte at forstanderen skulde efter sit ½nske bo i et så rskilt
hus, og derefter drog jeg hjem for at så tte vå rket i gang. Jeg forbeholdt mig at tage min s½n Ivar til
hjå lp; og da jeg havde lagt plan til skolebygning med ½konomi-lejlighed og gymnastiksal, s a delte vi
arbejdet sa ledes at Ivar tegnede forstanderboligen samt alle bygningens enkeltheder.
Bygningen blev udbudt tidligt pa vinteren; stenmaterialet blev tilk ½rt, tidlig pa va ren blev arbejdet sat i
gang og fremmedes godt hen pa sommeren, sa bygningen tidlig pa eftera ret stod få rdig. Festen holdtes i
den ny store gymnastiksal, og indvielsestalen holdtes af dr. Holmstr ½m, som udtalte at han ansa dette
som Sveriges stolteste folkeh½jskole. Blandt andre talte forstanderen, Bosson, professor Ribbing fra
Lund og dennes s½n proprietå r Ribbing, der havde en ga rd tå t ved, og som tillige var formand for
skolens styrelse. Den er bygget pa aktier. -Der var så rlig valfart til ta rnet, hvorfra Bornholm ses.
I sommeren 1908, havde vi pa idrå ttens omra de et må rkea r. De Olympiske ege afholdtes dette a r i
London, og den store danske skyttefest afholdtes i Silkeborg. Det bestemtes at der skulde udtages 34
gymnaster blandt skytteforeningernes medlemmer hvilket skete Fastelavns Mandag mellem de omtr. 100
m½dte; det blev et smukt hold, blandt hvilke jeg havde den gl å de at tå lle min s½n Knud, da i S½dinge.
Fra overbestyrelsens side ½nskede vi ikke at de skulde optrå de i kappestriden, men kun vise hvad vore
landboere kunde vise ovre hos det folk der kendte os bedst af det ydede fl å sk, sm½r og å g, som så rlig
stod h½jt i pris hos Engelskmå ndene. Men den sa kaldte olympiske komite i K½benhavn, hvor i jeg en tid
sad af hensyn til vor deltagelse sa vel i skydning som i legems½velser, krå vede en kappestrid med det
hold, som K½benhavns gymnastikforbund stillede, og kappestriden blev da fastsat p a en plads tilh½rende
en boldklub i K½benhavn. Et dommerudvalg blev nedsat, tre fra hver side, samt en opmand hvis

stemmer stod lige. Det blev opmanden der afgjorde sagen til fordelen blandt k ½benhavnerne. Vor flok
tog dog til Engelland og viste op uden for kappestriden, hvor Sverige blev nr. 1, Norge nr. 2, Finland
nr.3 og Danmark (k½benhavnerne) nr. 4. Vore skyttegymnaster vandt meget bifald ved deres opvisning,
og de blev så rskilt indbudt til at vise deres ½velser for officererne pa den engelske hå rs gymnastikskole i
Aldershot, hvor de h½stede stort bifald, og blev modtagne p a den mest udmå rkede ma de. Ligeledes blev
de indbudt til at vise deres ½velser pa en stor uddannelsesskole for gymnastikl å rerinder, ledet af en
svenskf½dt dame, madame Åsterberg, en dame der engang har bes½gt Vallekilde h½jskole; ogsa der fik
de en så rdeles smuk modtagelse af de unge damer. Efter hjemrejsen til Esbjerg kunde de netop n a at
deltage i Silkeborgfesten. (Se a rsberetningen udgivet af skytteforeningerne 1909, s. 20-21).
Festen i Silkeborg som afholdtes 23 - 26 Juli 1908, blev i alle m a der den ypperste skytte- og
gymnastikfest, der endnu har vå ret afholdt i vort land. Skydningen foregik p a en stor lynghede som la
foran en vå ldig bakkeryg i nå rheden af Svejbå k station og få rgested over Gudena en (Sejs hede). I
skydningen deltog Aage men uden held. Han havde rejst hele natten, gik derefter ud at skyde straks om
formiddagen alene, fordi han var tilsagt til at g ½re legems½velser som forberedelse om eftermiddagen, og
var derfor helt uskikket til skydning. I legems ½velser deltog Knud hver dag i Silkeborg, foruden at
Londonholdet to gange om formiddagen gjorde ½velse for skytterne pa Sejs hede. Af mine b½rn var hele
seks i Silkeborg til gymnastikken nemlig Knud, Helge og Aage samt Signe, der ledede holdet fra
Holbå k amts ½stre, Dagny der var fl½jmand og fanebå reske, samt min svigerdatter Maren. Vejret var
herligt og der var fest pa Himmelbjerget om fredagen med lyshav og fyrvå rkeri ved kanalen om aftenen,
da skibet kom fra Himmelbjerget og ba de med lys i snesevis, foruden at alle haverne langs med kanalen
var oplyst ba de med farvede lamper og i den stille aften med masser af almindelige lamper p a
havebordene. Om L½rdagen, eftermiddag d. 25. Juli, holdtes hovedfesten ved Lunden p a ½velsespladsen,
hvor mindst 15.000 var til stede. Her holdtes flere taler, hvor formanden i overbestyrelsen (AB) holdt
tale med ni levera b for Kongen, som ogsa fik telegram, sa vel som kronprinsen, der blev opholdt ved
garderfesten i K½benhavn nå vnte dag fra at komme. Hovedtalen holdtes af dr. Jens N ½rrega rd. Oberstl.
Parkov talte ogsa . Om S½ndagen den 26. Juli uddeltes prisbel ½nningerne, de var mange og store. De
dygtigste af gymnastiklederne fik mindebå gre; blandt disse var ogsa Signe, som nr. 5 i rå kken efter
holdenes dygtighed. Efter talerne og prisuddelingen var der festm a ltid i "Klubben" for alle de ledende i
amtsskytteforeningen, dommere og hå dersgå sterne (som professor T½rngren fra Stokholm). Det blev en
smuk afslutning. Professor T½rngren udtalte ved denne lejlighed, at hvis skytteforeningernes
Londonhold var kommet til at deltage i kappestriden i London, s a skulde svenskerne haft ondt ved at
holde stillingen som nr. 1. K½benhavnerholdet derimod nr. 4. At vort Londonhold var s a dygtigt fik dog
den aller st½rste betydning for gymnastikken i Danmark, idet de mange opviste ½velser af dette
udmå rkede hold blev fulgt af vore omtrent 2000 dygtigste gymnaster fra hele landet, foruden af de
mange tusinder tilskuere, til dels ogs a forsta ende gymnaster. Alle blev herved opmuntrede till fremgang,
hvad der kendtes fire a r senere, da vi kunde sende de store fortrinlige hold til de Olympiske lege i
Stokholm i 1912.
I a ret 1909, Februar ma ned holdtes 25-a rsfest for indf½rslen af den Lingske gymnastik i Danmark.
Festen holdtes i Grundtvigs hus i K½benhavn med festtalerne, og i hotel F½nix om aftenen til festma ltid
og bal. Foruden mig var Knud og Signe med til festen. N.H. Rasmussen fik ved denne lejlighed sit
ridderkors overrakt af indenrigsminister Klaus Berentsen. Blandt h å dersgå ster var professor T½rngren
og fr½ken Sally H½gstr½m (71) fra Stokholm.
Den 9. Marts 1909, fyldte jeg 70 a r, og modtog den dag mange vidnesbyrd om at jeg havde vundet mine
medborgeres agtelse og venskab. Om morgenen kom der fra overbestyrelsen for de danske
skytteforeninger og disses reprå sentanter et stort smukt billede af alle disse m å nd, indrammet med
s½lvbeslag i hj½rner og i over- og underrammestykkerne. Hj½rnebeslagene var forsynet med
s½lvmedaillerne fra de store skyttefester fra a rene 1881, 1894, 1901 og 1908, med det danske skyttetegn
pa overrammen og med indskrift i dagens anledning p a underrammens s½lvbeslag. Desuden medfulgte et
smukt udstyret diplom, udf½rt i kaligrafi.
Dette billede er mig selvf½lgelig en kå rkommen gave, da det omfatter alle de sidste medlemmer af

overbestyrelsen foruden alle formå ndene for landets skytteforeninger. Sa modtog jeg desuden en anden
smuk gave af valgmenigheden, bogen om professor Vilhelm Marstrand, forfattet af K a re Madsen og
udgivet af kunstforeningen med flere hundrede af Marstrands billeder efter h a ndtegninger og malerier.
Endvidere fik jeg af pastor Th. Helveg: Michelangelos mesterv å rker i 169 afbildninger af hans
sk½nneste kunst og nogen tekst til samme billeder.
Na r man har set sa meget af Marstrands billedkunst, som jeg har haft lejlighed til, gennem mange
udstillinger og samlinger, ogsa ha ndtegninger og malerier i den Marstrandske sl å gt, sa er man jo så rlig
taknemmelig for at eje et sa dant vå rk. Ligeledes vå rket om Michelangelo af hvem jeg har set de herlige
billedhuggerarbejder i Rom og Firenze, sa vel som hans store fresco-maleri pa hvå lvingen i det Sixtinske
kapel i Vatikanet i Rom, et uhyre loftsmaleri.

Om eftermiddagen og aftenen var jeg
indbudt til en fest i dagens anledning,
hvor alle fra valgmenigheden her var
deltagere, og hvor mine to tidligere
prå ster Carl Kock og Th. Helveg var
til stede og alle mine b½rn. Mange og
morsomme taler blev der holdt, så rlig
af Povl Sams, mens den anden var fra
Holm, Ubberupga rd), Povl Hansen
medens pastor Kock talte for min
hustru (som den kloge kone) og pastor
Helveg for b½rnene. N.H. Rasmussen
nappede mig, kastede mig op pa
skuldrene bar mig salen rundt, mens
vi sang: "I vor barndom vi h½rte
kartovenes brag", og mange flere
havde ordet. Tre af mine gamle elever
kom med snese af telegrammer og
hundrede af breve, så rlig fra mine
gamle elever pa ha ndvå rkerskolen
(foruden at de så rlig hilste fra alle
disse). Jeg svarede dem skriftligt med
en trykt hilsen og tak. - Pa billedet
kan man finde mig, hustru, b½rn,
70 ars fådselsdag, 1909.
svigerb½rn og b½rneb½rn af 9/3 1909.
I Juni ma ned havde min hustru og jeg en forn½jelig rejse sammen. Vi blev nemlig indbudt til
Hornumkå r i Bjerne herred til bryllup med Herman Andreas Burchardi og hans brud. Jeg havde v å ret
hans gudfader, og derfor skulde vi med. Vi blev hentet ved Daug a rd station nord for Vejle d. 3. Juni, og
nå ste dag var der bryllupsfest i Hornum kirke. Af hans s ½skende kom Sofie med sin mand, lå ge Gabe,
William og hans hustru fra K½benhavn, Henriette og hendes mand Morten Jensen, Udstrup ved Nissum
fjord; desuden hans og husets venner og provsten, som viede dem, og hans frue med flere. Det var et
meget forn½jeligt bryllup. De ejer fremdeles Hornumkå r, efter at svigerfaderen M½ller (en broder til den
gamle prå st Otto M½ller i Gylling) havde solgt ga rden til en udstykningsforening og af hvem Herman
Burchardi, efter salg af en del sma lodder, k½bte ga rden og omtr. 100 tnd. land tilbage igen.
Efter brylluppet d. 4. Juni, k½rte vi f½lgende dag til Dauga rd og tog med toget til Dalby over Odense for
at bes½ge Aage, som den sommer var pa Hindsholm hos Lars Bj½rn pa Bj½rnega rd i Dalby sogn, som er
gift med Gertrud, Knud Rasmussens datter i Birkebjerg ved Dalby, hvor jeg i sin tid byggede kirken for
valgmenigheden der. Det var nogle vakre mennesker, og Aage havde det s å rdeles godt det a r han var pa

Bj½rnega rd. Derfra tog vi til S½dinge over Odense, og bes½gte Knud, som var ga rdbestyrer hos Anna
Åya s Hansen (i 10 a r), og d. 7. k½rte vi over Ringe hjem.
I September bes½gte jeg som formand i skytteforeningernes overbestyrelse Hadsten h ½jskole, hvor der da
var kursus for kvinder til gymnastikl å rerinder. Forinden bes½gte jeg Signe, som da var lå rerinde i
Randers efter at hun a ret i forvejen havde vå ret pa eta rigt kursus i gymnastik i K½benhavn. Vi rejste fra
Hadsten til Aarhus, for at se den store udstilling i Aarhus. Signe tog turen med b a de til Hadsten og
Aarhus. Der traf jeg Herman Burchardi og hans hustru Gulla, som jeg s a tog hjem med om aftenen over
Bra skov station, og den f½lgende dag over Dauga rd og hjem.
I denne sommer var jeg med dr. Holmstr½m, nord½st pa til H½½r ved Ringsj½n for at se pa en lille skov
pa 19 tnd. land, han havde k½bt af godsejer Zeyten (Vilh. Wanschers svigerfader. Det havde v å ret dr.
Holmstr½ms st½rste ½nske at eje en lille skov med et bå kl½b i. Nu havde han fa et sit ½nske opfyldt; der
var ikke alene skov med alle slags trå er (undtagen é r-L½n), men i bå kken var der et vandfald, som
yderligere blev forstå rket idet der blev ved då mning fremkaldt en fiskedam, hvori der var Årred, eller
som han pa tysk kaldte dem, foreller. Der lagde vi en plan til et skovhus til sommerbo for ham og
familie, og hvori hans s½n Lennart Holmstr½m, landbrugsingeni½r, senere har boet. Jeg tegnede huset,
som blev opf½rt af en nå rboende t½mmermester, og er blevet et dejligt sommerbo, hvor der er god plads
for alle familiemedlemmer foruden til en opsynsmand. Senere er der fra en anden b å k, som ogsa l½ber
gennem skoven over en eng, dannet en stor karpedam p a henved et par tnd. land. Ved huset, der ligger
ved vandfaldet, er der indlagt en st½dhå vert (vå dder), der gennem stiger½r kan pumpe vand op fra faldet
til en beholder pa loftet, hvorfra der kan tappes vand til husbrug og bade. Dertil har jeg senere haft et par
forn½jelige rejser til, med dr. Holmsstr½m (senest sommeren 1912).
I a ret 1910, tog jeg min afsked som medlem af overbestyrelsen for de danske skytteforeninger, og
folketingsmand Klaus Berentsen valgtes i mit sted til formand i overbestyelsen. Ved min afgang tilsagde
tvende medlemmer af reprå sentantskabet, at dette vilde udbetale mig 500 kr. til rejser, som jeg takkede
meget for. Senere blev der sendt mig et diplom, som å resmedlem i de danske skytteforeninger, som jeg
udnå vntes til samtidig med at det var meddelt at Klaus Berentsen var valgt til min afl ½ser. Diplomet er
indbundet i en r½d safiansmappe med guldsnit og gylden titel, og mappens blade er tegnet tildels i farve
og guld. Det er et smukt tillå g til det store billede jeg fik sammesteds fra, til min 70 a rsdag, og sa de
500 kroner.
Ja, nu kunde jeg rejse, og det havde jeg ej alene lyst, men s å rlig fordi min hustru det a r var sa rask som
ingensinde tidligere i vort over 20 a rige å gteskab, og uden at vå re bundet af noget som helst na r vi nu
fulgtes ad ud i verden, hvor intet bandt os hjemme. Vi havde kun sj å ldent haft lejlighed til at rejse ud
sammen, og min hustru havde kun haft liden lejlighed til at se sig om i verden. N a r vi undtager vor rejse
til Bornholm i 1895, til la Cours jordef å rd og til pastor R½nnes i Stevns med Krebs Langes prå stevielse
(samt vor rejse til det nordiske h½jskolem½de pa Hvilan i Ska ne i 1890), sa var nok hendes rejser snart
talte.
Vore planer lagde vi snart. F½rst vilde vi til M½ns Klint, vort st½rste prå gtigste landskab; vi kunde da
gå ste vor datter Dagny i Vordingborg, og vor venner pastor Helweg p a Falster. Endelig vilde vi gå ste
Stokholm, en af de smukkeste byer i Nordeuropa, og hvor vi tillige havde gode venner at g å ste, nemlig
Nils Hansson, som tidligere boede pa Framnå s ved Hvilan, og som f½r havde vå ret vore gå ster ved et
eftera rsm½de. Vel blev det vore sidste få lles rejser, men ogsa de herligste vi kunde tå nke os.
Vi havde i Maj ma ned haft bes½g af Valborg, som havde en ma neds ferie i Maj fra sin sygepleje i
K½benhavn, og hun fulgte os pa turen til Falster; ved Masnedsund st ½dte Dagny til os, som sa fik frihed
fra sin lå rerindeplads pa husmoderskolen i Vordingborg. I Nyk½bing blev vi hentet af pastor Helwegs
k½ret½j med J½rgen Andersen fra Solbakken i Vallekilde, som kusk; han opholdt sig denne sommer hos
Helweg for at lå se noget.
Idestrup prå stega rd er, med undtagelse af bygningen ligefor til venstre, af gammel dato. En del af d ½re

og vinduer, er sager fra det gamle Nyk½bing slot, som blev nedbrudt omtrent 1770. Det blev et k å rt
bes½g for min hustru og mig, med vore to nå styngste d½tre, om bes½get end var kort. Vi tog ved denne
lejlighed ogsa til Vordingborg hvor vor datter Dagny var lå rerinde pa husmoderskolen. Herfra sa vi os
om pa slotsruinerne med Ga seta rnet, var en tur i kirkeskoven tillige. Om eftermiddagen k ½rte vi (min
hustru, jeg og Valborg) til Stege ad Kalvehavebanen og med dampskibet, og overnattede p a
h½jskolehjemmet, hvor vi straks bestilte vogn for n å ste dag til klinteturen.
K½returen fra Stege er smuk ud mellem de majgr½nne marker og de pyntelige b½nderga rde, som overalt
ligger med stuehusene og foranliggende med landevejen. Vi k ½rte forbi den h½jtliggende Elmelunde
kirke, der alt ses langt borte fra Sjå lland. Snart efter kom vi igennem den tidligere k ½bstad, Borre;
herfra drejer man sydligere forbi kirkebyen Magleby med tvillingt a rn, som desvå rre er sammenbygget i
a bningen, og med et stort toppet få llestag, som dog en gang na r kirken bliver selvejende ma blive
ombygget, sa ta rnene bliver fri af hinanden. Vi lagde nu vejen forbi Klintholm, og op gennem H ½jem½ns
dejlige majgr½nne b½geskove til Storeklint, hvor der, foruden de gamle holdepladser og bev å rtningstelte
samt en senere bygget pavillion med st½rre og mindre spisesale, var et stort nyt hotel under opf ½relse.
Det bliver tillige et badehotel, sk½ndt den henved 400 fods dybe nedgang gennem Maglefaldet, vil g ½re
opgangen efter badet så rlig besvå rligt. Omtrent 100 fod nedenfor hotellet udspringer faldets store kilde.
Sta r man nede i "faldet" med synet vendt op mod hotellet, ser man til h ½jre mod nord, Dronningestolen;
tidligere som jeg sa det i 1865, som et må gtigt fremspringende forbjerg, men hvoraf i 1868 styrtede s a
store masser ned i et skred, at det hele dannede en stor ½, flere hundrede alen ude i havet, og lå nge
ragede h½jt op over samme, og som bar enkelte af de store b ½getrå er, som groede f½r helt ud pa
klinteranden, og som ellers begravedes.

Vi tog vort udgangspunkt fra hotellet,
og gik sa syd pa , hvor vi f½rst kom
hen ud for det ejendommeligste sted:
Sommerspiret, et h½jt fra en
udl½bende tagform opstigende spir,
hvis ydre mod havet bratte afslutning
falder stejlt af ned mod dette. I
ovensta ende billede ser man en mand
sta pa den temmelig skarpe ryg, hvad
der giver et godt billede af spirets
h½jde over denne. Sa vel fra
Dronningestolen, som modsat fra den
syd for liggende Gra ryg, tegner
Sommerspiret sig endnu smukkere.
Efter at have spist til middag og
drukket kaffe i pavillionen, gik vi en
tur nord pa over Dronningestolen,
som dog efter de to store
nedstyrtninger har mistet meget af sit
ejendommelige prå g, som den havde
fra jeg sa den f½rste gang i 1865; men
den er jo lige h½jt over havet, og man
har endnu den smukke udsigt over
skovbevoksede dalstr½g:
Maglevandfaldet, og til det smukke
Sommerspir i syd. Vejen gik nu videre
nord pa til den nå ste må rkelige
kridtformation i Storeklint, nemlig et
h½jt meget fremspringende nå s, der
skyder sig forholdsvis langt frem over Sommerspiret, Måens Klint.
havet, kaldet Vitmundsnakke.
Herefter styrede vi tilbage til vort k½ret½j for at tage ind til Stege, herfra med dampskib og jernbanetog
til Vordingborg, hvor Dagny havde sit virke medens Valborg tog til K ½benhavn, og vi tog hjem.

Stokholmsrejsen.
1. Juli 1910, morgen tog vi til K½benhavn, for at begynde vor Stokholmsrejse. Vi havde nogle å rinder i
byen, og henimod aften sejlede vi fra frihavnen, kom til Malm ½ ved 10 tiden, og rejste kort efter med
hurtigtog, som pa to vandforsyningssteder nå r ej standsede ved nogen station f½r nå ste morgen ved 9
tiden. Vi sov til vi var kommen op i Åsterg½ttland, kl. 3-4, men nu havde vi den sk ½nne skovnatur at se
pa . Da vi k½rte ind pa Stokholms hovedstation stod vor ven Nils Hansson og tog imod os, skaffede i en
ha ndevending vor kufftert toldklar, og s a i så rvogn til Humlaga rden og derfra straks videre med
elektrisk jernbane til Eksperimentalfeltet, hvor fru C å silie og b½rnene tog imod os. Vi skulde bo der
som deres gå ster sa lå nge vi var i Stokholm, og vi fik ikke lov til at afholde nogen udgift s a lå nge vi
boede der.
Vor f½rste udflugt var L½rdag d. 2., til Rigsmuseet, som nu har fa et en fortrinlig ordning, idet alt hvad
der tidligere var af å ldre historiske ting, nu er flyttet til Nordiska museet, s a kun de rene kunstsager af
billedhuggerkunst og malerier, samt sager fra oldtid og middelalder er blevet tilbage.

Nå ste dag var vi i Djursholm kirke, hvor der er dannet en frimenighed. Der h ½rte vi en prå st tale, som
endnu ikke vil modtage ordination, men kun vil pr å dike. S½ndag eftermiddag var vi i Djurga rden, hvor
vi k½rte til i bil, og derefter hele Djurga rden rundt. Efter udstigningen sa vi pa havens dyr, af
hjemlandets "vilddjur": Isbj½rn, brune landbj½rne, ulve, loss, polar rå v o.m.a. Derefter h½rtes sang af
bes½gende svensk-amerikanere, en stor sangforening, som sang udm å rket. Senere sa vi må nd og
kvinder i nationaldragter, som dansede forskellige folkedanse med musik af nogle landsbyspillem å nd.
Mandag d. 4. Juli var vi om formiddagen pa Nordiska museet, vistnok det betydeligste af den slags i
verden. Foruden sjå ldne historiske ting, som Gustav Adolfs hest (udstoppet) fra L u tzen, hvor kongen
faldt, findes ogsa hans blodige klå dning med den store kniplings krave over bryst og skulder (som man
altid ser ham afbildet i). Ligeledes findes der hele Karl den tolvtes krigerdragt, bl a va benfrakke, gult
skå rf og sa de lange gule handsker til albuen, hans hat og hans lange st ½vler, som rå kker til over
knå ene. I museet fandtes foruden de store almindelige opstillinger, tillige mindre rum udstyret som de
fandtes omkring pa de forskellige landskabers b½nderga rde, og fra hele riget. Her var bohave, som det
hvert af disse steder brugtes, forsynet med de til hvert sted h ½rende boskab (husgera d) af alle arter.
Desuden forekom alle de forskellige egnes folkedragter, hvor til sine stuer. I en afdeling fandtes alle de
forskellige arter af vogne for flere hundrede a r, og deraf så rligt de gamle kongelige vogne.

Efter af have ga et os trå tte pa museet
indb½d vor vå rtinde os til middag og
kaffe pa den Kgl. Operas veranda,
som lige overfor slottet, med
Norbroen til h½jre, broen til
Skepsholm til venstre og
havnepladsen udfor slottet ligefor, en
af de sk½nneste pladser man kan
tå nke sig. Herfra gik vi pa en
tidligere fastsat tid over pa
Slotsholmen, hvor vi der m½dte Nils
Hansson, gik ombord i en af de mange
lystdampere, som herfra ga r ud ad
Saltsj½n til og sejlede nu gennem den
dejlige skå rga rd ud til krigshavnen.

Skockholm slot.

De mange sk½nne sma ½er med villaer i privat eje med sommer- og festklå dte ejere og gå ster overalt,
var et smukt syn pa hele denne rejse ud og hjem. Vi var i land pa Vaxholm, drak the og fik her atter
lejlighed til at h½re en sang af svensk-amerikanerne, der ogsa var herude pa lysttur.
Nå ste dag var vi om formiddagen pa Nationalmuseet, og om eftermiddagen tog vi med vore v å rtsfolk
til Diemers villa, syd½st for S½dermalm og havde en meget forn½jelig eftermiddag og aftenstund.

Nå ste dag, Onsdag d.6. Juli, foretog vi rejsen til
Upsala i f½lge med Nils Hansson, hustru og de to
å ldste d½tre; det blev en herlig rejse, ba de for
jernvejsturen og for byens vedkommende. F ½rst gik vi
en tur i den herlige domkirke og fik set alle kapeller
med ber½mte mandskister. Det mest få ngslende er
selvf½lgelig Gustav Vasas kapel i korbygningen eller
rettere bagkor. Her er smukke billedvå rker og
malerier, ba de pa vå gge og hvå lvinger.
Kirken er jo nu istandsat efter sin oprindelige stil f ½r
branden 1702. I sidekapeller findes herlige guld- og
s½lvsager, gamle messedragter og bispehuer. Fra
kirken gik vi til universitetet, en herlig bygning med
mange sjå ldne malerier og kunstsager. Den var under
opf½relse, da jeg var der f½rste gang i 1882. Der
fandtes ogsa mange sjå ldne b½ger og et må rkeligt
smykkeskab. Så rlig var Aulaen, festsalen, herlig
indrettet og udstyret i sin halvrunde stigende
trappeform, rummende hundreder af deltagere.

Domkirken, Upsala.
Efter at have spist til middag pa Grand hotel, sa vi os om i kirken pa ny, og til sidst lejrede vi os pa
slotsbakken, hvor vi havde den sk ½nneste udsigt over byen, over Fyrisva g og Fyrisvold, en stor slette
med Danmarks kirke i ½st og med det nå rliggende Gammelupsala i Nord med vel Sveriges å ldste kirke
og de ber½mte kå mpeh½je: Odins, Thors og Frejs h½je, foruden Tingh½jen, hvor Thorgny Lagmand
truede kongen pa b½ndernes vegne.
Med et sidste farvel til den herlige kirke, spiste vi til aften og drak the i Grand hotels "tr è dga rd", som
haverne kaldes i Sverige, og derefter rullede vi hjem til Stokholm med vore venlige, hyggelige v å rtsfolk.
Nå ste dag var vi pa Eksperimentalfeltet i dette hjem hvor Anders Diemer og hans hustru Sigrun Sams
var sammen med os. Der fik vi sa vor rejsekort sendt fra groshandler Klintberg, som havde l ½st dem for
os til hjemrejsen ad kanalvejen fra Stokholm til G oteborg, en rejse han så rlig anbefalede os, og som
kostede os henved 100 kr. mere, men som m½nten dog endnu rakte til, og som vi ingenlunde fortr ½d;
men denne rejse ma have sin så rlige skildring.
Efter den venligste afsked med Nils Hansson, fru C å silie og b½rnene, tog vi med den elektriske jernbane
til Humlaga rden og videre derfra til Riddarholmen, hvor vor damper, Pallas l a , som snart skulde f½re os
ud ad den dejlige Mè lars½, med sine mange skovbevoksede kyststr å kninger og holme til S½der-Tillie
(Sodertè lje red), hvor vi gik gennem slusevå rker og under den store jernvejsbro syd fra, og derefter
videre ud i Åsters½ens Skå rga rd. Det var ved middagstid vi gik herud, og nu sejlede vi i det dejligste
skovbevoksede ½hav hele eftermiddag og aften, sa vi var allerede ga et til k½js f½r vi kom ind i
Motalast½mmens udl½b, og sov nu godt hele natten mens vi sejlede op ad denne kanalstr ½m. Vi boede
udmå rket, havde en lille kahyt med to senge og en servante mellem vore hovedg å rde og herover et stort
"ko½je", rundt jernvindue til af a bne indad og til at skrue tå t fast, na r s½en slog ind derimod. Na r der i
kanalen traf at vå re et par sluser, sa kunde vi stige ud og ga ad de udmå rkede gangstier pa begge sider
ad kanalen. Her var der desuden all´trå er pa begge sider, og ved en senere sluse, hvortil vi var henviste,

kunde vi atter stige ind i fart½jet.

Ved Motala, hvor S½dra Stambanen
ga r over kanalen, gik vi til
middagsbordet, der jo til en hver tid
var få lles for alle de rejsende
kahytsboere; kort tid efter var vi ude
pa Vè tteren, som vi nu skulde två rs
over, forbi få stningen: Karlsborg
(Sveriges stå rkeste) og forbi
Vadstena, begge pa den anden side af
s½en. (Vadstena ligger altsa pa samme
side som Motala red.) Men nå ppe var
vi kommet ud pa s½en, f½r det blå ste
op til en stå rk kuling, og inden vi
rigtigt fik set os om, havde de fleste af
middagsbordets gå ster flygtet, og
forsvandt i kahytterne eller langs
skibets rå ling. Vi andre som var
s½stå rke, n½d med munterhed vor
mad og tog derefter plads i
agterstavnen eller pa sidebå nkene, og
n½d vor kaffe oven pa . Snart for vi
forbi få stningen og var inde i fjordene
der f½rte forbi Vadstena og videre
gennem en del st½rre og mindre s½er
ind i den, mellem Vè tteren og
Vè neren, gravede kanal. Nu sejlede vi
resten af eftermiddagen pa
Gotakanalen, hvor vi lagde os til ro
for f½rst at va gne pa den store s½,
Vè neren. Dette skete f½rst kl. henmod
3, morgen og da var vi sa langt ude at
vi ikke kunde se land til nogen side. Jö rnvö gsbron, Motala.
Vè neren har jo samme st½rrelse som
hele Sjå lland.
Vi va gnede ved at mit ur og flere sager, som jeg havde lagt p a servanten med et skrald raslede pa gulvet;
der havde nemlig rejst sig en hel storm og nu med skibets kr å ngen i sidevind slog vandet ind over
servanten gennem det a bent sta ende ko½je, som jeg i en fart ma tte op og skrue fast. Men herefter lagde vi
os begge til ro igen i vore lune behagelige k ½jesenge. Vi var jo begge s½vnstå rke og kunde ligge
uber½rte af skibets voldsomme krå ngning og slinger. Henad morgenstunden tog denne af, da vi
nå rmede os kysten mod syd½st (sydvest red.), hvor vi skulde lande ved V è nersborg. Denne k½bstad
passerede vi dog f½rst ved 11 tiden, hvor vi lagde til en stund, og derefter sejlede vi videre ad Trollh è ttan
til, hvor vi f½rst skulde passere jernvejsbroen pa linjen fra Goteborg ad Norge til. Da vi havde passeret
jernvejsbroen, lagde dampskibet snart efter til en landgangsbro, hvor vi kunde stige ud imens skibet gik
ned gennem de 11 sluser, og forbi de mange mekaniske v å rksteder, som nu er bygget langs sluserne, og
som fa r sin vandkraft til drift fra disse.
Vi vandrede nu med Gotaelven henmod de f½rste store fald, Gul½faldet og Top½faldet. Begge deler sig
om sin ½, som giver dem navne. Der er nu bygget broer ud til disse to ½er, sa skuelystne kan se dem hver
for sig ved siderne, eller samlede hvor de deles eller forener sig p a ny. Nedenfor de to forangivne finder vi

resten af den store "jå ttegryde", en vå ldig grydeformet fordybning som faldet, ved hj å lp af nedfaldene
stene, har udhulet (jeg har set flere lignende ved norske vandfald). Her har hele Bernadottesl å gten ladet
deres navnetrå k indhugge. Tå t ved findes "Polheims sluse", et mislykket foretagende fra "b orjan" af
1700 tallet pa at danne sluser for ved skibsfart at omga det vå ldige Trollhè ttefald. Han var ellers et stort
snille. F½rst i 1800 fuldf½rtes det brugbare slusevå rk med 11 sluser pa det 110 fod samlede fald, der
dog er i flere afdelinger.
Da hele den syd½stre side herfra og ned ad nu benytter faldene til stor drivende fabrikanl å g, hvorfor der
herfra er bygget bro over et af faldene, sa man kan ga pa den nordvestre skovklå dte bjergskra ning ned
til det nederste fald. Efter at have passeret alle faldene, f ½rte en bro os over det sidste, over til hvor
slusevå rkerne ender. Der er nu hele tre linjer af slusevå rker, sa tre skibe ad gangen kan ga op eller ned
efter hverandre. Der ga r ogsa mange store t½mmerfla der igennem slusevå rkerne; der er bygget sa ledes
at de fylder hele slusen ud. T½mmerfla derne kommer så rlig oppe fra det skovrige Vè rmland, hvis store
elve l½ber ud i Vè neren ved Karlstad, og bliver sa bugseret over denne til Trollhè ttan, og ga r derefter ad
Gotaelven til Goteborg. Da vi kom til slusevå rkerne gik vi et par sluser op for at m½de vort fart½j
"Pallas", som derefter f½rte os ned ad Gotaelven indtil vi endelig efter henved tre dage og to n å tters
sejlads igennem de herlige egne med byer, skov og s ½, endelig landede kl. 6 eftermiddag i Goteborg.

F½rst s½gte vi Vestkystbanens station
op, hvorfra vi kl. 11 skulde afga til
Malm½. Man var, sk½ndt ingen tog
skulde afga , meget opmå rksomme
(som altid i Sverige), solgte os straks
farkort, indskrev vort rejsegods og
sagde os "nè r" vort tog sydpa vilde
afga . Nu havde vi lyst til at se staden,
og vi satte os derfor op i en af
ringlinjernes sporveje, hvormed vi
k½rte hele byen rundt for 20 ½re.
Imidlertid blev det aften, hvorfor vi nu
steg ind igen pa vores banega rd. Her
s½gte vi ind i thevå relset, hvor vi
forsynede os for aftenen og natten;
senere gik vi ud pa l½begangen (tysk:
bahnstieg, fransk: perron), hvor der
stod bå nke og hvor glade
s½ndagsrejsende steg ud. - Mens vi
sad her og ventede, satte en mand sig
ved siden af mig, og vi kom i snak;
jeg spurgte om han var fra Goteborg?
Nej, fra Sma land. Jeg fortalte at jeg
havde bes½gt en mand der
nå r Moheda. Hvad het han fra gede
Toppo - og Gullo faldet.
manden? Salomon Johansen,
Grunnafors, siger jeg. Jasa , min nabo!
Snart efter k½rte toget frem, og vi lagde os til at sove, men s ½vnen blev ej af lang varighed, thi vi
va gnede ved Falkenberg, i nå rheden af hvor jeg havde tegnet Katrineberg h½jskole i Halland, og da det
alt var blevet lyst, sa vi os om resten af vejen. Jeg viste mor en anden h ½jskole i Ska ne, hvor jeg ogsa
havde tegnet en stor h½jskolebygning: Fridhem ved Sval½f, men den kom nok ikke rigtig til udf½rsel
efter sin plan. Forstanderen, der alt den gang var pr å steviet, opgav den og s½gte embede. Vi tog nu lige
ind til Malm½, hvor vi havde nogle sma indk½b at g½re, og snart tog vi Lundstoget, steg ud ved Akarp,

og tog op til Hvilan eller rettere til Lindega rden, hvor nu dr. Holmstr½m boede, og hvor vi slog os til ro
til nå ste dag, for derfra at tage hjem.
Det blev en dejlig rejse, rig for os pa oplevelser hos hyggelige kendte mennesker, og gennem herlige
byer og egne. Na r sa dertil kom at min kå re hustru f½lte sig rask som ej f½r i mange a r, sa blev det hele
sa betydningsfuldt for os. Hendes gode helse varede dog ikke a ret ud. Henimod Jul, begyndte hun at tabe
sit gode huld, og inden vi na ede va ren, var hun en del afmagret. Nu mistede hun ogsa madlysten, og hen
pa sommeren mistede hun alle sine krå fter. At alt dette skyldtes et gammelt, mere end tyve a rigt
mavesa r, blev vi nu klar over og endeligt udviklede det sig til en kr å ftskade, som sidst i Oktober lagde
hende i graven. Under alt dette led hun dog ikke store smerter; f ½rst i de sidste dage blev de stå rkere. De
sidste par dage kneb det med at holde bevidstheden, og den 22. Oktober sov hun hen kl.2 morgen efter at
vå re falden til ro kl.9 aften forud. Den 23. Oktober 1911, vilde hun have fyldt 59 a r. Hun havde i 21Ø
a r vå ret mig en kå r og trofast hustru, og min store b½rneflok en udmå rket moder, der havde alles
st½rste tillid og fortrolighed, Hun havde en ualmindelig evne til at virke forebyggende p a en
frembrydende sygdom, og alle husets venner forstod at nytte hendes vejledning, selv om hun aldrig gik
videre end at henvise til lå gen. Pastor Kocks tale for hende pa min 70 a rsdag, som "den kloge kone" var
en udmå rket henvisning hertil, og et skrift af pastor Helweg i anledning af den yngste datters sygdom og
d½d, er et smukt vidnesbyrd om hendes evne til st ½tte og tr½ste under den slags forhold. Hvor
udholdende hun var i plejegerningen fik jeg, som selv personlig l a med min ondartede nervegigt
(ischias), hvor jeg la i fem uger og gik fem uger derefter med krykker. Jeg fik i den tid efter tre d ½gns
s½vnl½shed, ra d om varme omslag (og massage), og min hustru lagde i den tid mindst 700 varme omslag
pa hele benet fra ta til op over hoften, og hvad der sa ogsa hjalp mig, var dertil massage af Brydega rd.
Det blev mig et uhyre savn, men tr½ster mig ved min datter Dagnys omhu og hensynsfulde omgang.
Stor glå de har jeg af mine b½rn, af hvem jeg nu savner Signe mest i Amerika, Valborg som er
sygeplejerske, nu pa Bispebjerg ved K½benhavn, Aage som har aftjent sin vå rnepligt i 1Ø a r ved
Livgarden, og Gudmund som bor i Askov. De fire er bosatte her i Holb å k amt, nemlig Ivar i Holbå k,
Asta pa Seksh½j i H½jby i Odsherred, Knud ogsa her nemlig i Sidinge, og Helge der bor i H½rve, h½rer
alle til valgmenigheden her i Vallekilde. Desuden st a r jeg i telefonforbindelse med alle fire inden for vort
opland, sa jeg hvad dag og time telefonen er a ben, kan tale med hvem af dem jeg lyster, na r de ellers er
hjemme.
Med mit helbred er det knap sa godt som tidligere, idet mit ben med nervegigten nu ofte knurrer;
desuden er jeg sidste sommer blevet angrebet til tider af ½rhed i mit hoved, som nu forbyder mig at lå se,
da ½rheden derved tiltager. Sa er jeg overfaldet af trå thed i benene, sa jeg ikke lå ngere kan ta le at ga ret
langt, h½jst 1/4 mil, sa nu ma jeg tå nke pa at afsige de fa arbejder jeg endnu har tilbage, nemlig mine
kirkesynsrejser og mine rejser som distrikts-vurderingsmand i de fire sydlige sogne i Odsherred, hvad
der ellers oplivede mig.
Under min sidste st½rre udflugt i eftera ret til Ska ne (Hvilan og Lindega rden), samt til Br½ndbyvester,
var jeg sa da rlig tilpas at jeg ma tte lå gge mig mere end jeg kunde få rdes oppe, sa dette ma tte jo blive til
lige sa meget besvå r for dem jeg gå stede, som for mig selv. Na r jeg derfor i det vå sentlige ma tå nke pa
at slutte mine udflugter, sa er jeg dog glad for at have gjort to rejser, en i 1912 til S ½borg i
Nordsjå lland, og en til Esrum og Esb½nderup i fora ret 1913, begge til afl½sning af kirketiende sammen
med provst Oksen og hans faste kommisions-medlemmer, som jeg s a tit i de tidligere a r har vå ret
sammen med herved, og det var da så rlig S½borg kirke og slotsruiner jeg fik lejlighed til at se, og sidst
resterne af det gamle Esrum kloster. Pa henvejen kom vi forbi det sk½nne Fredensborg slot, men af
mangel pa tid, ma tte vi tage tilbage til Hiller½d med Gribskovsbanen, som forrige gang jeg alene fra
S½borg................
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