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Forlovelse, bryllup og første ægteskabsår.
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(+Da far mødte mor i biskop Kierkegaards have, blev han for¬

elsket ved første øjekast - hende og ingen anden. -
Far skriver i sin dagbog:"Hvis jeg ikke har iaften set den, jeg skal eller rettere jeg vil

vinde, saa forstaar jeg ikke mig selv. Hun var i Sandhed mageløs

dejlig - brune Lokker, Mørkeblaa Øjne, saa blaa, at det hvide i dem

blaanede - yndigt Smil, dejlig Rødme."Og Mor.. Hvorledes stod hun? Jo, om ikke betaget, så dog op¬
taget af far. Hun skriver i sin dagbog (1. August 1866). "Vi gik og

talede i Haven så rart med Frøken Knudsen1), senere kom Bispens Ama¬

nuensis Barfod, som var saa overordentlig venlig og opmærksom, han

viste os Mere end sædvanlig opmærksomhed, og jeg tror ogsaa, vi var
ret livlige. Der var ellers Stiftprovst Glahn med Frue og en anden

Præst Glahn, alle elskværdige Mænd. Poul Kierkegaard så vi også, han
havde et varmt håndtryk og mørke Øjne, men var ej tiltalende. Jeg

var meget glad ved den Aften. Næste morgen stillede far ved diligencen og sagde farvel til
de unge damer; Mor er glad derved. " N. (Nielly) og jeg indbildte os
at det var for vor Skyld, og var glade derved." Far skriver (2, Au¬

gust 1866): "Hun hedder Marie til Fornavn, det fortalte Frk. Knudsen
mig idag -Jeg gik over paa Posthuset - lod, som det var tilfældigt  -

(+.Der findes som grundlag for denne skildring dels mors meget aaben¬
hjertige dagbog for 1866 - 1. januar til 25. novbr - dels to dag¬

bøger ført af far 1)"Om min lille Marie (fra vort første møde 1/8
tiI 1/10 1866)" og 2) "Paa en Rejse 5-10/11 66" samt endelig zzzz
alle fars breve til mor fra 1866 og 1867.

1) Biskop Kierkegaards husbestyrerinde.
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Frk. Marie rødmede helt, da hun saa mig - to Gange bød hun og Søste¬

ren mig farvel, rakte mig hver Gang Haanden. Jeg fik ikke Lejlighed

til at bebude mit Komme saa snart - men til Etatsraaden sagde jeg
det, og han svarede, at selv om han ikke var hjemme, vilde jeg al¬
tid finde Nørre Vosborgsk Gæstfrihed, "

Fars stadige tanke er nu, hvorledes han skal få et påskud
til at skrive - først tænker han på at købe at Lommetørklæde "(smukt)"

og sende til bedstemor, lade som om det er fundet på posthuset, og
spørge, om det ikke er en af døtrenes. - Dette opgives, men d. 4. August
skriver han et lille brev til bedstemor "om en lille rød og grøn

Rejsesæk, som kunde være glemt paa Posthuset Torsdag Morgen, om det
var en af hendes Frøken Døtres Ejendom?" Saa kom Hovedsagen: "at
jeg haabede snart et kunne benytte Hr. Etatsraadens venlige Indby¬
delse til at gæste Nørre Vosborg". - Han skriver yderligere: "Hos

Valeurs 1) talte de meget - uopfordret fra min Side - om det yndige
indbyrdes Liv paa Vosborg, om de indtagende Døtre (om Faderens for¬
mentlig ødelagte Finanser osv.)".På Vosborg vækker brevet en del forbavselse — bedstefars ind¬
bydelse havde vel heller ikke været så indtrængende, måske ikke an¬
det end det høflige svar ved diligencen. - Mor skriver (7. August)

"et mærkeligt Brev fra Barfod, som vil komme her; man har dog maaske

gjort lidt Indtryk paa ham, det var for Resten om en Pose, som var
glemt paa Posthuset, men ikke af os. 2)
1) Brygger Henrik Stamp Valeur (1832-1880), senere gift med Moster

Christine.2) Samme dag - men det er en helt anden historie - fortæller han om,
at hun har været ude at køre med "Faxe", og at der har vist sig

morild på hendes Pisk - hvilket minder mig om den gamle historie
om, hvorledes bedstefar, da han red over en mose, så morild først

på piskens spids, så på hestens ører, så på ham selv, efterhånden

forsvandt det, sidst sad der igen kun en flamne på piskens spids.
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10. August får far et venligt svar fra bedstemor, der beder
ham komme og hilser fra døtrene.

Den 18. august skriver mor i sin dagbog: "Hviller (Hvornår)
kommer dog Barfod, burde skynde sig."Den 20. har biskop Kierkegaard givet far fri et pår dage til
en rejse "ned ad Fjorden og hjem over Viborg", og den 21de skriver

han igen til bedstemor og beder om besked i Holstebro, om de er at
træffe hjemme - skønt han må sige sig selv, "at 3 timers Bekendt¬
skab ikke berettiger (ad Fornuftens vej) til noget Haab". Torsdag
Aften påbegynder han rejsen ned ad fjorden - han har fri til Tirsdag

aften - Fredag Aften er han på Struer Banegaard; Kl. 11 går posten
til Holstebro, kl. 1¼ fra Holstebro til Vejlstrup brevsamlingested1),
hvor han kommer Kl. 3¼ om morgenen, får en seng og lægger sig til
hvile. "(i Holstebro intet Brev, altsaa - efter min Regning — intet

Afslag)". Han står op Kl. 9 og spadserer senere til Vosborg, hvor

han kommer Lørdag 25. august Kl. 11 fmd. - stor skuffelse, mor er

den 23de taget til Ringkjøbing og bliver borte til Tirsdag; skal
han holde sin aftale med Biskop Kierkegaard, skal han rejse fra

Vosborg mandag aften - altså kan aftalen ikke holdes. Han bliver
venligt modtaget af bedstemor, som han straks bliver indtaget i,
"en velsignet, moderlig, stilfærdig varm Kvinde, og af Christine

og Nielly, der er hjemme. Han indtager alle ved sin charme — bedste¬
mor, døtrene, tante Hanne, onkel Peter og tante Anna - alle bliver

de oplivede af hans besøg og kommer til at sætte pris på ham. Selv

betages han ganske af stemningen på Vosborg, af tonen og præget,
af samlivet mellem moderen og døtrene. Christine og Nielly viser

ham omkring, de er i Ulvborg kirke om søndagen, går tur til gl.Vosborg om eftermiddagen, tager om mandagen til Staby Højskole, hvor

1) ligger ikke langt fra Ulvborg Kirke, mellem denne og Ulfker by.
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far gør bekendtskab med Sørensens — indledningen til mangeårigt ven¬

skab -, kommer til havet ved Husby, hvor de spiser medbragt frokost,

så kører de til Husby præstegård og derfra hjem. Men først Tirsdag
den 28de om eftermiddagen kommer Mor, Dorothea og Molly hjem fra

Ringkøbing.
Mor har fået brev i Ringkjøbing om, at far var kommet, og

håbede, at han vilde blive, så hun får ham at se, før han rejser,

men Morten med Vognen kommer først op ad dagen om Tirsdagen, og de

kører hjemad for ca. Kl. 4½ at træffe den længselsfulde Barfod. Fre¬

derik Meinert er imidlertid kommet til Vosborg. Mor skriver i sin

dagbog:
"B. var meget venlig imod mig, men hvorfor skulde han gøre

mere af mig. Ja, blot jeg kunde knuse den Tanke, men den er der end¬

nu. Det var behagelige Timer, vi tilbragte sammen, Pastor Deichmann

kom. Jeg synes nok, B. søgte mig lidt, men det var jo saa rimeligt,

da vi havde saa kort Tid, at forny gammelt Bekendtskab, men under
det Hele blomstrede dog den taabelige Tanke, Herren hjælpe mig, dette
ene at sætte mig selv tilside. Jeg var imellem saa underligt for¬

tvivlet og havde Lyst til at løbe bort. Vi gav ham vort fælles Bil¬

lede og skrev vore Navne der, og saa kørte jeg ham alene til Posten,
og det var jo en vidunderlig Tur. Vi talte om meget, han sagde, at

han havde været meget ked af, at vi ej var hjemme, talte om vort
første Møde, og at dersom han ej havde set os, vilde han ej have

været her, mente, at min Carakter ej svarede til Udlæggelsen af mit
Navn som Bitterhed, hvilket jeg mente, han ej kunde vide. Jeg var
maaske aabenhjertigere, end jeg ellers vilde have været, da jeg
fandt, jeg havde saa meget at indhente, hantalte meget om at komme

igen, og jeg inviterede ham ogsaa meget1) "Farvel, Gud velsigne Dem,
og Lev vel, Hils hjemme! jeg kommer nok snart igen", var det sidste,

1) det samme havde Nielly gjort under opholdet på Vosborg.
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og jeg kørte hjem med mange Tanker."
Denne køretur var for far højdepunktet af besøget: "O, hvor

fortrød jeg da ikke, at jeg ikke bedre nyttede tiden og talte med

hende om mangt og meget - den søde Pige, der i den mørke Aften kørte
mig til Ulfkær Kro, ene tilbage!" men afskeden fra Vosborg var så ven¬

lig og imødekommende fra familiens side, at far havde fuld ret til

at nære de bedste forhåbninger for fremtiden. Han skriver om den
sidste eftermiddag på Vosborg:"Undervejs derned (til Vosborglille for at sige farvel - mor
er endnu ikke kommet fra Ringkøbing) bad Kirstine mig om mit billede

"til
Hjemmetxxxxx", jeg forærede hende og Nielly to (forskellige) bille¬

der, bad om deres igen, og de sagde: "Vi har tænkt derpaa, vil De
have Billedet med os alle fem." . . . Da jeg Tirsdag Aften forlod
Vosborg, gik vi endnu engang Haven rundt med Søstrene (nu er mor
kommet til). Nielly sagde: "Nu skal De have nogle Blomster", og hver

af de kære fem Piger gav sit Bidrag - Marie - saavidt jeg vednogle Stedmodersblomster og en Rosenknop. - Afskeden gjorde mig ondt
Fru Tang ret, ret inderligt: "Gud bevare Dem!" og den lille ærlige
Nielly sagde ogsaa med sin sædvanlige Uskyldighed og yndige Sikker¬
hed: "Gud velsigne Dem:" Alle var de ret kærlige imod mig. Kl. 9¼

kørte jeg fra Vosborg med den lille Enspænder - Faxe foran og min
søde Pige, Marie til Kusk - - - hun bad mig komme snart igen, ikke

blive for længe, ikke et Aar, ikke et halvt Aar, - men komme snart,
snart. Og saaledes kørte vi ud over Heden i den stille Aften. Fætte¬
ren kunde hun ikke lide. "Der er jo Forskel", og saa saa hun til

mig og ind i mig." Posten standser ikke ved Vejlstrup Kro, men i
Ulvkær, og saa kører hun ham videre dertil, hvor afskeden tages med

et "ømt og inderligt, Jeg kommer snart igen". Diligencen kører for¬
bi hendes køretøj på vejen, og han vinker til hende.
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Hun har sagt: "Jeg syntes straks, jeg saa Dem, at vi havde
kendt hinanden længe, længe, og nu synes jeg, at vi har kendt hin¬

anden meget længe."
Man må holde far tilgode, at går han hurtigt frem - hurtigere

end nogen af hans sønner har haft mod og anlæg til - så har han fået
opmuntringer på Vosborg, der kun kunne bære ved til hans flammende
kærlighed.At han på grundlag af disse korte timers bekendtskab uden
yderligere møde sender frierbrev, er dog måske lidt voldsomt. Det

går således til:

Straks da han kommer hjem, skriver han et længere "barnligt"

brev til Thilde, med forskellige billeder - desuden et - 6 siders -

fællesbrev til alle døtrene med skildring af sin hjemrejse og ende¬

lig et takkebrev til bedstemor med "et Par indlagte ord til hendes

Mand i Norge." Til Mor sender han samtidig et exemplar af sin bog
"Efter en Rejse".

Mor går imidlertid på Vosborg med "mange tanker", 30. August
skriver hun i dagbogen: "D. (Dorothea) og jeg havde det rart sammen,

hun sagde, hun troede B. syntes bedre om mig end om C. (Christine)",
og den 31te "N. (Nielly) og C. var nærved at gøre os Andre rasende af

Henrykkelse over Barfod, og jeg har tænkt altfor meget paa det og
ærgret mig over, at jeg alene kørte ham; det var ej ret, og maaske
var jeg for fri, den det er den brændende Uro i mig, der driver mig

imellem."
Så kommer forsendelsen fra far, og mor skriver: (1. September)

"en hel Del fra Barfod, en bog til mig og Brev til mig, halvt Fæl¬

lesbrev, men ogsaa et lille privat, ikke lige xxx en Kærlighedser¬
klæring, men det kan da blive til, hvad det skal; han har faaet mig
kær. Det har gjort mig lidt urolig, dog har jeg været ret glad. Gud
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føre alt tiI en god Udgang i sin Naade. - - Jeg talte meget med Mo¬
der, og hun var lidt trykket af at have ladet mig køre alene med ham

den Aften . . . .  da vi gik til Sengs, læste jeg Barfods lille yn¬
dige solrige Epistel for dem, de synes saa godt om den, og vi var
Alle glade, og jeg var ogsaa glad."

2. September. "Jeg har skrevet et Brev til B., skændt lidt, undskyldt
mig, formanet lidt og saa ellers fortalt vidt og bredt."

I Aalborg har biskop Kierkegaard først været gnaven over, at
far kom hjem en dag senere end aftalt - "senere saare mild." Far er

os Glahns (Fru Glahn driller ham: "Hvad vilde De paa Vosborg, Skælms¬

mester?"). Hele Dagen går med at skrive breve til Vosborg, og allere¬

de dagen efter igen et brev til Thilde, hvem han sender sit billede.

Allerede på dette tidspunkt (3. september) - før han endnu

har friet - endsige fået svar - er far i fantasienlangt inde i bryl¬
luppet; det skal stå på Vosborg, og biskop Kierkegaard skal forrette

vielsen, og fra hans side skal indbydes: Moder, Sødskende, Tanterne

Sofie1) og Kristiane2), lille Sofie3) fra Læsø Onkel Fr., Tante Emilie,
Agathe4), William Hoff med Betty, Fru Hoff fra Viborg, Ella Mielcke

Glahn med Kone, Fruerne Schrøder, Forchammer og Vilstrup - maaske

Johanne og Katrine." - Det er ikke småting, 21 alene fra hans side. -

da dagen virkelig oprandt, måtte han nøje sig med betydelig mindre -

det var farmor, faster og Marie Ranft, der repræsenterede familien

ved hans bryllup 2 år efter; jeg kan også huske en bemærkning af fa¬
ster, da vi talte om det i mine drengeår, at mindre kunne det da ik¬
ke være.
1) Onkel Magnus kone, hans plejemor i drengeårene.2) hans bedstefars, den gamle provsts 3die kone, altså hans "sted¬

bedstemor" og "gudmoder".
3) hans plejesøster - adopteret af Magnus og Sofie Barfod, gift med

herredsfogden på Læsø.
4) datter af onkel Frederik, gift med Jørgen la Cour
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Dagen efter, at far har nedkradset denne fremtidsfantasi i
sin dagbog, får han brev fra Vosborg, og bedstemor sender sit bille¬
de med nogle venlige ord, og mor sender svar, - det hun omtaler i
sine dagbogsoptegnelser.

Han svarer straks. Disse breve, som far sender, ville måske

ikke have behaget alle; de er fulde af religiøse betragtninger, hen¬

visning til Gud, fortrøstning til hans Nåde, bøn om hans hjælp, -

men mor, der selv var et afgjort kristent menneske og vant til, at
bøn og salmesang var stadige led i det daglige liv, - kunne tage og¬

så dette, som måske havde frastødt mere verdslige gemytter.Dagen efter skriver han et nyt brev - lagt ind i et brev til
Nielly og Christine. Han sover ikke om nætterne og er helt opfyldt
af tankerne - også legemligt er han forpint (Hæmoroider). Da han hø¬

rer, at Poul Kierkegaard rejser til Vosborg, giver han ham sukkergodt

med til Thilde.

Søndag 9. september får han et langt brev fra Tante Hanne og
et skrevet af Thilde ("den Stakkel") - Thilde er på dette tidspunkt

20 år, men leger med dukker og er i det hele ganske barnagtig i sin

væremåde. Han svarer omgående med indlagte billetter til Molly og
Dorothea.

Dette virker jo selvfølgelig lidt overvældende på Vosborg,

Mor skriver allerede 4. Sept: "Thilde fik et (brev) fra Barfod, og

det blev jeg lidt ked af, han maa ikke være saa utaalmodig . . . .
Jeg læste i Bogen, B. har givet mig, jeg er vist ikke aandrig nok

til at følge ham" - men den 6te skriver hun: "Og saa var det Fredag
den næste Dag, den første jeg beregnede at kunne høre fra B.
den 7de - - "Var der Brev eller ej" . . . Men jo der var. Jeg tænkte,
maaske har jeg lagt for meget i det første Brev, der var mest Tale

om Guds kærlighed og at lægge alt i hans Haand". men hun har altsaa
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faaet det andet Brev med spørgsmaal: "naar maatte han komme". O, for
mig gerne straks, men jeg kan intet gøre. Jeg læste det for Moder,

for C. og N, der fandt det smukt."

den 8de har hun en alvorlig samtale med Christine. "Jeg var lidt
hjerteløs, mente C. imellem, jeg vilde tilbedes, ikke elskes - nej,

saadan er det ikke, men jeg elsker ikke og forstaar mig ikke ret paa
Kærlighed. Barfod vilde maaske blive ilde tjent med mig." - - - "Der

er Brev til Middag . . . . et lille privat (til hende selv), saa
forunderlig rørende, fuldt af Længsel.
den 9de: "Jeg har i Sinde at skrive til Barfod, naar jeg blot kunde
samle Tankerne ret."
den 12te. Men saa kom jeg til at tænke paa Fader, paa hved han vilde
synes om vor kjære Barfod, og paa, hvor kedelig han altid er mod vo¬

re unge Venner.den 14de får far Brev; han skriver i sin dagbog: "Hun er ikke vred
for mine Breve, - og dog, hendes venlige Brev ængstede mig, "hun vil¬
de saa gerne, at jeg kun skulde tænke paa hende som paa de andre,

kun som et led i Kæden." . . . "Breve til hende særlig maa jeg ikke

skrive."den 16de (Søndag) "Kl. 6 hentede jeg på Posthuset det tykke Brev fra
mine 5 veninder paa Vosborg, det kære, tykke, prægtige Brev. Hvor
det glædede mig: 16 Sider tætfyldte, og der var Mathildes Billede

og Fotografiet af Ulvborg Kirke."den 18de skriver han frierbrevet tiI mor, men vil vente med dets af¬
sendelse til Poul Kierkegaard er kommet tilbage fra Vosborg; denne

har imidlertid, da han kommer, ingen særlig hilsen, og brevet af¬
sendes. . . Dels sender han 6 småbreve til hver af søstrene med et
stort smukt fotografi af Aalborg - og dagen efter et "flot og morsomt,
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agtig, - jeg blev derfor i de ældste klasser af Jacobsens skole
kaldt "gamle", og derfor hed Poul "unge". Jeg husker en kammerat,
der, når vi sang salmelinien "thi evigt nu skinner livets lys for
gamle og så for unge", pegede først på mig og så på Poul.

Budsigt er det, at en kammerat, som jeg for resten ikke kend¬
to videre til, da vi en dag på vejen fra skole mødte "Trommemanden";
der ligesem far havde langt fuldskæg, væddede med mig om, at det
var min far, - hvordan jeg fik ham overbevist om fejltagelsen,
husker geg ikke, sen jeg fik da 5 øre af ham, fordi han havde tabt

væddenalet. Nu var det os fforbudt hjemmefra at tage mod penge af

skoleman eraterne, så jeg blev ganske lettet, da gevinsten eller
størstedelen af den blev borte for mig. "Trommemanden" var den

mmed, der dlråbte bøkendtgørelser - aaktioner o.lign. på gaden ef¬
ter at have slået en hvirvel på sin tromme. Han skulle også en
ding have trommet om Andreas, da han som lille var løbet hjemme¬

han blev imidlertid fundet, før trommemanden fik lejlighedfra;

bendtgere hans forsvinden. Poul var sat til at passe på atil
ham, og ville gøre det så godt, at han ville lave et hur til ham

af noget hønsenet, men mens han var beskæftiget dermed, forsvandt
drengen og begav sig på vandring ud i byen, hvor han havnede hos

så Tullekene, "damen med møllen", som han senere var meget optaget
af.

Da jeg skulle til optagelsesprøve i latinskolen, var det
endeu i den gamle bygning i Jomfru Anegade — det gik godt, kun
klagede adjakkt Laumussen over min udtale af prosent du subjenetif
af Navolr" - men da vi begyndte skolen, var det i den ny fine sko¬

lå ude i Farogade. - Vi var den sommer - 1889 - alle 7 på Vosborg,

og så, da ferien var ved at slutte, kom der kopper til Aalborg,
ikke meget alvorligt, men dog nok til, at ferien blev forlænget,
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og alle blev revaccinerede. Jeg husker, at det blev sagt, at nog
le børn var truffet legende i den gamle postvogn, som brugtes til
at køre koppepatienter i, men jeg ved ikke, om nogen blev smittet

eller kunne være blevet smittet deraf. Det er underligt, men jeg

kan huske, at jeg egentlig var ked af, at vi skulle blive længere
på Vosborg. Jeg længtes hjem.

Hen 14 dage efter endte da ferien, og vi gik i latinskolen -

den nys fine skole, hvor jo små drenge fra forskellige skoler i
og uden for Aulborg samledes i ISte klasse, der Iå på lste sal og
var smykket med store kolererede kulturhistoriske billeder, "en

tarnering", "en belæyning af en middelalderby", "et rokokostykke"
ete.

en månedstid efter holdtes indvielsesfesten, hvortil kultus¬

Minister Shavenius med sine embedsmænd kom tilstede, og jeg så for
  -  første gang en rigtig levende minister ved festen i solemnitets¬

salen, - en sal øvørst oppe i skolen - lidet anende, at sådanne
væsener skulle blive min daglige omgang senere i livet. Jeg var

med til at synge den pompøse kantate: "Nye hjem for åndens unge
strusen,skanne bo for ungdomyfriske vår, med den første hilsens

JLooueet¬gaade jamel gannem dikne sale går.", og høre alle talerne, biskop

De eusboe og rekter Ankjær talte i hvert fald; alle drengene stod
op under fole forestillingen, som vi også altid gjorde det ved
translocationer senere hen; det kunne nok hænde, at en enkelt drat¬
tede om, men det gjorde intet skår i glæden.Om aftenen var der skolebal i håndværkerforeningen, hvor
far bl.a. talte over et ord af profeten Jeremias - hvad det var,

husker jeg ikke, men det gik langt over min forstand; der var in¬
tet bord, men vi gik rundt med tallerkener i hånden og to små po¬
stejer til hver; hvad vi ellers fik, husker jeg ikke, men derimod
at Scavenius var der - civil med storkorsstjernen på kjolen - han
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dansede med biskoppens datter; jeg slugte ham med øjnene, da han
stod i garderobøn, og rektor tog afsked med ham, — ballet har næp¬
pe moret ham.

det var meget spændende med de ny lærere - af ny fag var

der kun latin, som jo ikke var nyt for mig. Der var kommet en del
ny lærere, der blev budt velkommen den første dag i sangsalen -
vi sang "lovsang", kun en enkelt salme, ingen bøn; mandag morgen

og lørdag eftermiddag, hvor der blev taget 10 minutter af henholds¬

vis første og sidste time - med dette buk for religionen mente la¬
tindeelen at have tilfredsstillet vor religiøse trang - ja, i de
ferede i blåeder havde vi jo også undervisning i religion; samtidig
blevader givet meddelelser, "uddelt særlig alvorlige irettesættel¬
der sto. Det var rektor Ankjær, der var skolens leder, en mand,

hvis beereb om, hvad vi nu kalder bernepsykologi, vistnok var lig
Mel. - 1g, der gik i 1st6 klasse et år, før jeg kom i skolen, -

Nacohsens skole havde vi gået i klasse sammen i nogle år i hvert
føre - havde oplevet en sag med en dreng fra et pænt hjem, der
havde stimlet; hun fik prygl på skolen og blev derefter smidt ud,

men dette sidste — ikke pryglene - fandt sted for åbent tæppe,
Hens hule skolen var samlet om synderen: "Du har betrådt forbry¬

dertenen" stø. - vi var rystede, da vi harte det, ikke over rektors

søførsel - han hyldede jo øjensynligt den i strafferetten i det

væsentlige forladte "afskrækkelsesteori", men over drengens for¬
dervethed. - Jeg husker også en gang, da en større dreng havde
Tanket em mindre; det var jo således, at man ikke måtte læse lek¬
tier i skodegården, og efter det store frikvarter, hvor største¬
garten af eleverne gik hjem for at spise, samledes derfor nogle
stykker for at kigge over på den næste times lektier lige uden

for skoleporten for at styrte ind, lige når der ringedes. Da dette
burde forhindres - hvorfor for resten? — blev der posteret en lille
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dreng, der skulle låse døren ud til gaden, lige når det ringede;
han gjorde det så prompte, at han slog døren i lige for næsten af

den store, og hvad var naturligere, end at denne gjorde op med ham

i at følgende frikvarter? Han sladrede, og rektor trak den store

ind i den lilles klasse: "Vil du så bede om forladelse og sige, at

du har opført dig som en uartig dreng" - Den store tøvede. "Vil du

så tage dine bøger og gå hjem, så er du smidt ud af skolen" - Den

store græd, som han var pisket, af forbitrelse og skam, men fik da
de famese ord frem. - mon han blev bedre af det7

ved hver translokation ved skolsårets slutning blev hver
enkelt dreng nævnt og fik sit - ofte snærtende — vidnesbyrd, hvis
der var noget særligt at bemærke, - man morede sig over rektors
satiriske bemærkninger, når de gik ud over andre, men de, som det

gik ud over, skummede af raseri.Fra lste klasse husker jeg en episode; rektors afstraffel¬
sesmade for små forseelser var at rykke opad i de små hår ved erer¬

ne, og en dreng - Navnborg, hvad han hed til fornavn, kan jeg ikke
huske, i latinskolen kaldte vi altid hinanden ved efternavn -

datte armene op over hovedet, så han ikke kunne komme til; hvad
han havde gjort, husker jeg ikke. "Saa henter jeg spansktøret,

det er det allersimpleste", og roktor gik, - vi sad spændte og for¬
færdede, til han kom op igen, - tog Navnborg ved armen og slog ham

med spanskrøret over ryggen - Navnborg rendte rundt med fremskudt
have og indadklemt ryg, og rekter fulgte efter rundt og rundt -
jeg tror egentlig ikke, det var nogen meget smertelig afstraffel¬
se, men de 29 små drenge sad med stive øjne og spændte miner og

så på. - Navnborg græd også, om af smerte eller vrede, ved jeg

ikke. Der stod i det hele ikke megen skræk af det at komme til
rektor om lørsag eftermiddag med en dårlig karakterbog eller en 
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annærkning, - det var mest "skammen" mere end frygten for pryglene,

som vel heller ikke altid fulgte; - ja, jeg har aldrig været der,

men der taltes overlægent om rektors evner i den retning.

Nekter Ankjær indtog en særstilling blandt det iøvrigt slet

:Annede lårerbersonale. Han havde rigelige indtægter af "adjunkt¬
skolen", som han havde fået anbragt i ledige klasselokaler i den

ny skelebygning - vel for en billig leje og uden udgift til pedel
og s varmning,eg han førte stort hus. Han var enkemand, havde vist¬
nok haft tuterkulose i sin ungdom, men var blevet helbredet med
brene; hans hone og 6 børn døde imidlertid fra ham af tuberkulose;
jeg kan huske tre, - Christen, Charlotte og Ludvig -; de to først¬
næeste i de imidlertid tidligt. Charlotte var veninde med Johanne,
og den ældste Ludvig var noget ældre. Han spillede med i dilettant¬
kemmdin, og Din så de, at man kunne mærke, at hans mor var en Phistere

hen sagde, da han mødte en på kirkegården: "Jeg går og ser på lej¬

lighed."Dan døde i 1891. Bektor Ankjær var nær omgangsven af vore
ffrældre, — ikke at mor særlig yndede ham, der var nogen uoverens¬
steumelse mellem hende og far, da han første gang skulle bedes ef¬

ter deres agteskab, men mor bøjede sig. - Han kom altså hjemme og
var i det hele en søgt og skattet selskabsmand, hvis middage var

Solømte. "er det sandt, rektor Ankjær, at De har 12 slags liker""

spærgte en deme. - "Nej, det er ikke", var svaret, "for jeg har

14". (oså hans daglige middag var værd at få del i. Fo adjunkter,
der havde hjulpet med noget eftermiddagsarbejde - forberedelser
til et skolebal - og som han bad hjem med til middag, blev stillet
over for kaviar og agerhøns, is og champagne. Men han var ikke af¬
holdt af lærerpersonalet; Han og overlærer Herskind, en gammel ori¬
ginal, havde drevet "adjunktskolen" i fællesskab, men Herskind trak
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sig ud af det; de havde imidlertid været venner ved skolen i mange
år, og jeg mener at have hørt - men ved det ikke bestemt - at de

havde lovet hinanden ikke at søge rektoratet, da det blev ledigt,
Men Enkjer søgte og fik det — efter den dag brød Herskind helt med
Angjær, og de kom slet ikke sammen, - om de hilste på hinanden på
skolen, husker jeg ikke.

Han var også smelig; en ung adjunkt, der var brouilleret

med ham, straffede han med, at han ganske inddrog hans ekstratimer,
der var et vesentligt tillæg til den ringe løn.Hersenlig havde Jeg intet udestående med rektor; jeg hørte
vel endogså til dem, der så op til ham, morede mig over hans sar¬
kasger - over for andre - og skattede hans lærerevner, der iøvrigt

var ret mi delmådige efter mit skøn; vi havde ham i tysk i de før¬
ste skolear - her kunne han vistnok alt, hvad der kunne forlanges,

han havde jo skrevet en tysk grammatik, - og i græsk i ste og 6te

Eldsse. Får han skulle oversætte lektien til næste gang, hændte
det, at han kørte fast, så lånte han af en af drengene de små blå

tyske oversettelser, som man kunne få, og sagde så "Naa ja, han ta¬

ger det på den måde, man kunne også tage det lidt anderledes men
lad os nu holde os til dette."Fer ven var imidlertid ingen af os drenge, der lod os dupere
af dette forsøg på ar komme uden om sin uvidenhed. - Om forberedel¬

se tiI skoletimerne var der for den tids lærere næppe tale; de hav¬
de vistnok for meget aftenarbejde andre steder for at få det hele

til at løbe rundt.l festskriftet ved skolens 400 års jubilæum - Aalborg Kate¬
Gralskole. 1540 - 1840 - findes (side 280-288) en skildring af sko¬

len under rektor ankjær og af hans personlighed. Der lægges her ikke
skjul på hans stejlhed og hans øjensynlige brist, men der gives ham
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dog en vis ros som den faste og bestemte leder af skolen, stående
i en overgangstid, hvor han stærkt bekæmpede alt det nye, ubetinget
forankret, som han var i forvisningen om den klassiske dannelses

nødvendighed for at holde den akademiske uddannelses standard ved

lige. Da almenskoleloven kom med den nysproglige linie, måtte han
fortrækee; nogle år før havde han måttet gå med til den matematisk¬
naturvidenskabelige linies indførelse ved skolen, skønt han så dybt
ned på de studenter, som den udklækkede.

mine bemærkninger ovenfor er derfor kun skoledrengens iagt¬

tagelser.I skolens erdensreglement, der var aftrykt foran i karakter¬

bogen, var der en paragraf: "offentlig tobaksrygning af en discipel
anses for usemmelig og er forbudt," - her var Ankjær ubønhørlig

streng; det hændte, at han inddrog stipendiet for en fattig dreng,
som han mødte med cigar på gaden.

Jeg ved, at jeg har røget cigaret nogle gange ud af Anneberg¬
vejen, men jeg slap godt fra det.

af andre lærere husker jeg særlig overlærer Ovesen, - en fin
gammel mand, hvis hovedfag var matematik, men som også læste histo¬

rie med os i lste klasse, — udtalen af navnene i den gamle historie,
som vi jo første gang stilledes overfor, voldte os store vanskelig¬

Reder, hasker jeg. Jeg var flink i matematik, og jeg kunne vel også

i almindelighed min historie. Hver elev blev hørt i historie hver
anden time, og derved kunne hele klassen blive hørt hver uge og få
sin karakter i karakterbogen. Til vor overraskelse var denne gamle
herre en ivrig jæger og kom til klapjagt på St. Restrup; derfor
tog han fri en lørdag, hvor vi havde historie, og det gjaldt derfor
om at få hele klassen hørt i den anden historietime midt i ugen.
Da han kom til mig i protokollen, sagde han: - "Ja, så er der Bar¬
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fod, jeg ved, han kan det, så det er ug." - "Snyderi" blev der
rabt efter mig i frikvarteret, - jeg vidste ikke bedre end at "be¬

nægte fakta", men om lørdagen stod "ug"et i karakterbogen. - Over¬
lører avesen kom hjemme; han og far havde været venner fra far kom

til Aalbørg som redakter; han havde en — vistnok svagelig kone -

og on oneste søn, der gjorde ham megen sorg; det sagdes at mode¬

ren bag faderens ryg havde givet ham lov til alt, hvad faderen hav¬

de forbudt. Far var Ovesens fortrolige og blev også sat til at tale
med sønnen - Aksel - og søge at påvirke ham, men det hjaln ikke

meget - da hur som student kem til København, skejede han voldsomt

ad og blev sendt en overgang til Amorika, - dertil erporterede vi

jo dengang al mislykket ungdom - men jeg mener dog, at han efter
sin hjemkomst blev juridisk kandidat og ansat på et eller andet

ofentligt kontor i Aalborg; hjemmefra fik han sin frokostpakke
med, men lod den gå i papirkurven og spiste frokost på "Thenir" -
gagende for opvartøren på, hvad han ønskede, for at ikke andre gæ¬

ster skulle konde hans stemme, så det kunne rygtes, at han spiste

på "Bhenik". Det foresvæver mig, at han blev forfalden, kom på et

drankerhjem tilsidst, men jeg ved det ikke bestemt; han døde ung¬
Jeg husker ham som en høj, flet ung mand, merkhåret og med en

stor moustscke, - han kom undertiden hjemme sammen med forældrene.
Jeg mener kun, vi havde Ovesen i matematik i de to første

klasser, så jeg har ikke det blændende indtryk af hans evner som
lører, som omtalme i det overnævnte værk om Aalborg Katedralskole,
Jeg husker i hvert fald, at de svageste i klassen blev kaldt sam¬
lede op til tavlen, og når det hurtigt viste sig, at de ikke kunne
svare på noget, fik spørgsmålet: "ViI I git ja på et "mådeligt ers

Det ville de alle og tøflede sammen ned på deres pladser - de sva¬
ge elever kunne han altså ikke få med. - Overlærer Abel i Kjel¬

lands "Gift" har altid mindet mig noget om Ovesen som matematik¬
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lærer. I det hele er skildringen af skolelivet i "Gift" det litte¬
rære billede af en skole, som jeg bedst kan kendes ved efter mine

erfaringer, skønt jeg dog nok derved gør Aalborg Katedralskole no¬
gen uret.vVor matematiklærer i de højere klasser var Asmussen, ham som
rekter Enkjær i hvert fald i nogle år nægtede ekstratimer; i min

skoletid mærkede vi dog intet til fjendskabet imellem dem, jeg hav¬
de endrere indtrykket af, at Asmussen var en slags adjutant for

rekter. Da han blev min lærer, faldt jeg dybt ned fra den høje vur¬

dering. Svesen havde af mine matematiske evner, - jeg var ikke no¬

get særligt lys, mente Asmussen. Vi havde ham vistnok kun som lærer

i de to år - 3. og 4. klasse - men han var gårdinspektor, så man
løb stadig på ham også senere.Då var der Fenielboe, en stor tyk mand, som docerede religion
- med varme og overbevisning - og historie; vi tyrede Bloohs ver¬

denshistorie, mange gange, og efterhånden satte mange af dens
spregblomster sig fast i vor hukommelse: "Otte år fulde af skuffel¬
ser tilbragte Christian den anden i Nederlandene" - "Barnley var

en smak, men rå og indbildsk mand", - "da bøjede den gamle konge
(Ludvig kiv) sig hoved under skæbnens hårde slag og rakte hånden
til fred" - og Conradin, hvem "folkets smertensskrig nåede", da
"den unge helt" levede "ved Somosøens bredder", til hans fænde -

hvem det var, har jeg glemt - fangede ham og "til Kuropas forfær¬
delse lod ham offentlig henrette på torvet i Neapel". - Næsten lige

så galt var det med Thriges gamle historie, som vi læste med over¬
lærer Herskind, da vi var kommet i 5te klasse, men heraf husker
jeg ikko så meget, kun - ufuldkomment - følgende tirade: "15, marts
44 faldt Homs største mand under de mere af7 og af privatfjend¬

skab end af kærlighed til republikken ledede morderes dolke". -

men datoen og året for Gæsars drab har jeg da aldrig glæmt,

Ha Saenehwwe
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Farstind var en lærer, der havde en vis evne til at bevar¬

sin friskhed, skønt han jo efterhånden blev en gammel mand. Han

lagde en del vægt på udtalen i engelsk - selv om fonetik var et
for de ukendt begrob - og han indførte ny lærebøger i historie,

34Lyc4ad
boseå "Den nyeste tid" ved siden afOttesens "Nordens historie",

Elylge og Kløch, dem jeg var ikke videre flittig med historie,
skent jeg sgentlig ikke var uden interesse derfor. Han havde fået

Rig lidt palt i Dalsen og delte ikke andre læreres syn på mig som

en af de flinke drenge; jeg husker engang - jeg var duks for dem
der i stå ongelsk i 5ts og 6te klasse, da den rigtige duks læste

tyse - jeg stulle derfor ved timens begyndelse overlevere ham bo¬
gom og angive ham loktien; nu havde han glemt at give os for, og
jeg fente at pøre det så godt ved at angive forskellige muligheder

med forskellige bøger; men jeg var ikke kommet til den rette: "Her

tonger Barfod og siger, at han ved såmænd ikke, hvad vi har for,
og kan kan stmænd ikke sige mig noget. Selvfølgelig fortsætter

vi, hvor vi slap sidst- ViI så Søren Nielsen lægge op." og han

skød mine beger tilside. En unden gang sagde han: "Jeg troede en
gang, at Barfod skalle blive en af de flinkeste i engelsk, men
nu leser Barfod aldrig på sin engelsk mere." Det var nu ganske
skerestiget; jeg tror, jeg læste engelsk sammen med Niels Lorent¬

sen. Han hilste, når vi kom forbi og ærbødigt tog kasketten af,

en pegefinger til hatteskyggen.med af andre ældre lærere, af hvem der går ry, kan nævnen over¬
lører Manmingsen ("Funni" kaldte vi ham. Guderne må vide hvorfor).
nen var lærer i dansk og i latin er tempore og latinsk version.

Han siges at have været en åndfuld lærer, som mange havde meget
ud af at læse med; jeg ved det ikke; undertiden tænker jeg, at
jeg nok var en meget uudviklet og umoden dreng, så lidt som jeg
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i dansk

rik ud af min skolegang. Han læste godt op, men nogen linieVlitte¬
rstur trak han da ikke op, og jeg ved ikke, at han egentlig inspi¬
rerede os til at l89e selv; såmeget ved jeg, at jeg havde aldrig
i et Sot. Hens aftens Epil", da jeg blev student og kendte ikke

Mere til det, ord hvad der stod i Bønnings litteraturhistorie, -
derimod kan jeg huske, han læste "Guldhornene" op. Han tilbragte
det mæsdde af sin tid uden for skolen i "Klubben", hvor han var en
stor 1ikonbrespiller, der tjente mange penge derved. Vore danske

tæjle rsttnde han i frikvarteret før dansktimen og mødte vistnok
itie fældamandig uforberedt tiI sin undervisning. - Vi havde nu

ægse landt stil den gang hver uge og gjorde derfor heller ikke
Dere ud af det end de 3 sider sådan en stil helst skulle fylde

Jog havde en tid lang en del gamle stilebøger liggende, men blev
ted af at de det umodse sludder og smed dem bort. - Oa vi havde

gjort mere ved det, hvis der var stillet os en større opgave sen
ning om muneden, ved jeg dog ikke, - det var vi egentlig ikke ind¬

stillede på. - I fransk havde vi noget, der hed "månedslæsning" -
et længere stykke, som vi skulle opgive een gang om måneden, og som
plagede os meget; man syntes aldrig, man var helt færdig med
lektierne; det var en bog af Dandet, hvad den hed, har jeg glemt,

den handlede om Gorsiea.n ved latinsk version lagde jeg en sølvbeherskelse for dagen

som jeg nu ser tilbage på med en vis stolthed. Jeg var i det hele

taget hævet over snyderi og satte en ære i at være det. Den bog.

Hvorefter vi skrev de latinske versioner, havde jeg købt antikva¬

rist, som kange af mine lærebøger; i denne var med blyant oversat¬
telsen af gloserne skrevet ovenover, jeg synes næsten på alle styk¬
ker, men jeg, som tilbragte lang tid med at skrive version og
slog masser af gloser op, viskede omhyggeligt disse blyantsnotater
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ud, før jeg begyndte på versionen; jeg ville ikke stå bedre end

de andre. Var det lidt fjoget" Måske - men var det ikke ganske
stolt gjort af en 16-17 års dreng2

Henningsen var aldrig gladere, end når vi ligeud sagde:

Det ved jeg ikke", når vi ikke vidste svaret. - "Det er det bedste
svar, jeg han få", sagde han tiI en kollega. Jeg benyttede det
tidt over for ham til fælles fornøjelse, men da jeg engang forsøg¬
te mig over for Herskind, fik piben en anden lyd. "Det kan Barfod

virkelig ikke sadan sige, så må man søge at få det at vide", og
han gik straks til den næste.pa var der Nuthias Petersen; - vi så lidt ned på, at hans
undannelse vist var meget ringe, og videre vel bevandret var han
vist ikke; vi havde ham til fysik, og det var gennemgående kridt¬
fysik på den sorte tavle. Det var ikke ofte, vi kom op i vor store
og flotte samling med mange spparater i store skabe for at se no¬
get elektricitet. Kemi havde vi ikke, og det er lykkedes mig at
komme forheldsvis lykkeligt gennem livet uden at have læst en 
stavelse komi. - Jeg mindes en enkelt gang, det var i astronomi
i 5te klasse, noget om rektascention - jeg var ordensduks og havde
derfor lev at blive oppe i frikvarteret og havde læst over på
lektien lige før timen - jeg kom op og måtte have forstået noget
af det, for jeg gennemgik spørgsmålet, som var ret svært, med le¬
gende lothed. - "Det var aldeles udmærket brillant", sagde Peter¬
sen, og klassen sad fortumlet, og jeg fik"ugt", der vistnok var
en ganske utilstede ig karakter, - og der gik flere dage frasagn
om episoden i klassen.Det havde tidligere været skik, at man kun fik daglige ka¬
rakterer i de 4 første klasser, medens man i de øverste nøjedes
med en vidnesbyrdbog, men Ankjær indførte - jeg mener, det var,
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de vi kom op i ste ælaese - at vi også skulle have daglige karakte
rer i denne klasse - det var ikke noget tillidsvotum til os

når man kom i 5te klasse, sagde lærerne "De" tiI een - ja,
de pemle - Enkjær og Eenningsen - gjorde det ikke, men de yngre¬

Mathias Hajersen foreslog ved klassens begyndelse, at han, der
havde haft os lige fra 18te klasse, skulle blive ved at sige "Du",

net det blev påre afvist; om han havde tænkt sig at være særlig
atholdt og stå på en særlig fortrolig fod med os, ved jeg ikke, -
dad dan førte føvrigt til dem, der var meget ilde berørt over klas¬

dees holdmine over for forespørgslen. - Han blev fars efterfølger

som hosritzleforstander senere hen; den umiddelbare efterfølger

var prokurator Basselbalch.Det var der overlører Nielsen, der docerede naturhistorie og
net gik - samt segelsk for realisterne -; i det ovenfor omtalte

vark om Aalborg Katedralskole bliver han fremstillet som den alde¬
les fremrabende lærer, der lærte drengene at se selv og tog dem
med på ekskursioner. Det må være fra en tidligere tid, - ganske
vist var der hele tiner, hvor vi samledes om ham og så på dyr i

spiritus eller planter, men når b-klassen kom ned efter en time

og sagde: "Han er så gal, han hører i hele timen", så skulle man
så delig kunne sine ting - hensenes vinger er "korte, butte og

hule", størens hale "spids, bøjet opad og skæv", Muldvarpen har
"lange, brede, flade gravekler, det skal du huske, lige til du
der", bjørnene lover som unge af "myrer, honning, saftige rødder,

stængler, sød og bær". - da, jeg kunne blive ved - 1 fejl mg.2 fedl g, 3 fejl tg - der var ingen slinger i valsen. Han lavede
ofte sedrim for at støtte hukommelsen; han havde geografi i de

små klasser: "Mosnien og Hersegovina ligger vest for Dvina, est
for det adristiske hav og syd for floden Sav." Vi kunne vist egent¬
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lig godt lide ham, men vi havde megen respekt for ham. Han var

ungkeri og rejste en del i udlandet; var på alpetur med Gottsched,

der var flere anlre lørere, som jeg går forbi; de var ikke
så fremtrædende.

var jeg en flink dreng? Ja, nogenlunde; vi fik jo karakte¬
rar hver dag i alle fag, hvor vi havde været oppe, og blev sat ef¬
ter funder, - den første måned i latinskolen blev jeg nummer 1,

ken faldt straks i anden måned til hr. 2, og senere opholdt jeg

nig altld ved 3, d, t, som det kunne falde sig; ved månedens sint¬
ning holdte jeg mig med nogle andre drenge til at hjælpe med at

tælle sammen; det var underligt, at jeg gad, thi når min egen

blads var fastældet, havde det hele jo tabt sin interesse for mig.

Jeg havde et hurtigt nomme og læste også på mine ting, men rigtig

sysfenstisk rlimtig i alle ting var jeg ikke; jeg burde kunne have
bregt det meget videre. Da jeg kom i latinskolen, kom jeg i klasse

med Niels Lorentzen, vor læge, dr. Lorentzens søn, - og han blev
min hjertensven og Jonathan i hele min skoletid - senere kom vi
mere fra Lindeden. Jog kom meget i hans hjem, og efter at vi i pte

og 6te klasse var begyndt at læse græsk og latin sammen, kom jeg
hver eftermiddag til ham, sad for enden af det lille fyrretræs

artejdsbord, og vi slog gloser op og arbejdede os hver dag en
lille dagerejse — "nogle små parasanger" — ind i det guddommelige
Dellas - som Mjælland skriver om lille Marius - græsklektien tog
os i almindelighed henved 2 timer, og da vi havde 1 time græsk i
skolen de 3 dage om ugen, var det ca. 15 ugentlige timer, vi an¬
vendte på dette urimelige fag, — efter min erfaring i de mange
år, jeg nu har levet, fuldstændig spildte timer, som jeg ikke
har haft ringeste varigt udbytte af; jeg husker nu knan så meget,
at jeg kan læse bogstaverne. Vi begyndte med græsk i 3die klasse;
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da læsste jeg ikke med Niels, - og arbejdede os igennem en elementar¬
bog, som jeg har glemt, og derefter Kenofons Anabasie - de 100000"

tog - og hvad lærte viv vi studerede på, om det var første eller

anden sorist - forskellen er iøvrigt aldrig gået op for mig - og
uudre grammatiske petitesser, vi kunne deklinere de forskellige

ard og bæstemme casus ete. - men baggrunden for det hele, hvorfor
de 100.200 drog med havet, og hvordan de var kommet ind i Lilleasien,
interesserede ingep. Det var det samme med latin: Vi læste Ciceros
eatilinariske taler og Sæsars Gallerkrig uden mindste tanke på,
hvad det var, der foregik, eller hvad Catilina egentlig var for en

hend - om han nu kun var en bandit, eller der dog måske var noget

en det, han ville - nej det var "juc ablativ" og "aceusativ med in¬

finitiv" eto, vi dykkede ned i; latinsk stil var jeg aldrig god
til, skønt det jo er noget, man ved lidt omtanke burde have kunnet
klare - men omtanken brugte jeg altså ikke.

Jeg har taget næsten hele min skoletid under eet, men imid¬
lertid var der hjemme sket store ting.ikkanne var - 17 år gammel — blevet forlovet med Elin An¬
Ritzbøll, resaltatet af et ophold for at lære husholdning hos hans
forældre på Postgård, en hilsvej fra Aalborg, og da det var blevet

ordnet således, at han kunne blive forpagter af Ammitzbøllernes
stamgård pjettrn2 - 4 mil fra Aalborg, blev brylluppet holdt 15,

oktober 1861, med stor stads; vielsen foregik i hospitalskirken,
og da gæsterne samledes i forstanderboligen, gik hele brudetoget
i en samlet procession over i kirken - pyntet var der allevegne med
gudrlander og flag. Mestmåltidet stod i landemodesalen med over so gæ¬

ster og fin beværtning: vi nød festen - med alle dens taler og
sange i høj grad - og fik jo senere et landtilholdssted på Gjettrup,

der Iå så meget nærmere end Nørre Vosborg. Spændende var det jo, da
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Johanne året efter fik en lille pige; men umiddelbart efter at
denne var døbt, skete den stole omvæltning i vort liv, idet far
jede 4. septemker 1892. Han havde længe følt sig træt og svag
Den følte sig tung i hovedet og syntes, at han ikke mere kunne
oserkonne arbejdet både i hospitalet og på bispekontoret, og det

md hestent, at han ville opgive sin virksomhad på bispekontoret

med Pætte udgang. Denne var nu også efterhånden dårligt aflagt,
edde altid været det, men blev det særligt, da biskon Schousboe
meddelte hom, de hen ikke kunne leve af, hvad han havde, medmindre

Den boreatse fars bomerer med 230 kr. årlig, - "men jeg dav skriver

ver i Min saghog, han havde sandelig meget mindre at undvære ann

bisloggen. Det var en søndag, vi havde været ude en køretur; en

te ehand, dels datter var skriver for far, havde tilbudt at køre
Dm en tor, og da vi kom hjem derfra, drak vi the, og mens vi sad

vad tnobermet, blev far syg, ramt af en hjerneblødning, og han de¬
de et pår tiner efter - heldigvis at han døde med det samme, thi

(dlers var han vel blevet et vrag, som ikke kunne hjælpe sig selv,
Moltegelsen var stor, og begravelsen, der fandt sted i hospitala¬

gården den 5. september, havde samlet mange mennesker fra nær og
fjern. Det var indrettet således, at kisten stod foran trappen op

til vestre hus, og om den var der stillet bænke for de gamle og
stole for mor og hendes søstre, men ellers lod vi hele det store

følge stå og i gården, medens der blev holdt 3 taler - skiftsprovst
Aeserton, hospitalsprasten Clausen og biskop Schousboe - samt A
salfer blev sanget - det var ubetænksomt, og det undrer mig, at
ingen havde tankt på at få det ordnet, så der dog var nogle sidde¬
pladsel for andre. løvrigt var det en smuk begravelse. 12 præster

i ernat bar kisten ud af gården, hvor så ligbærerne overtog den
for at bære den den ikke så korte vej til kirkegården - men der
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var jo da to hold, der skiftedes, mens kisten blev sat på små sorte

skamler. "å graven satte de gamle en mindesten, og også mor satte

en, da far havde efterladt optegnelse om, hvad der skulle stå på
stenen (hole verset "Skriv big Jesus på mit hjerte").

er var på sin måde en fremtrædende mand. Som personlighed
og karakter; hun havde hole den let vakte begejstring, som vel hø¬

rer Barfoderne til, begejstret for fædrelandet, for forsvarssagen,
for Sønderjyllend, og han gik i sin offervillighed længere, end

hans midler strengt taget tillod. Godgørende var han også; han
henvendte man sig til, bede slægten og fremmede. Hospitalsforstan¬

derstillingen var jo ingen betydelig stilling i Aalborg - jeg kan
Stoveked

nøske fanken Marthu uuun, der var i huset hos stiftsprovsten,

fortælle om, hvorledes hun - stiftsprovstens frøken - og far ofte

fik hinanden til bords, de passede sammen i rangstigen i de sel¬
skaber, hvor biskoppens og stiftamtmandens fruer altid havde sofa¬

pladserne - men far var selv betydelig nok til at regnes for no¬
get, selv om stillingen ikke gav ham nogen pondus; han var kendt

videnom, og man regnede med ham både i Københavnske kredse og

rundt i landet. Den sønderjydske sags forkæmpere kom hos os når
de var i Aalborg; ja, redakter Jessen opsøgte endogså mor i hen¬

des enkestand på hendes fødselsdag i 1894. hjemme var han god og

kærlig; en god far, der kun ville lære os det bedste, særlig denKristendom, der for ham fra barndommen af havde været det alt over¬
skyggende. at han så ikke egnede sig til at give afkald på alt og

spinke og spåre, som det egentlig var nødvendigt for ham, må man
tilgive ham. Hans beundring for og kærlighed til mor, som havde

gjort ham tiI en så ihærdig bejler, holdt sig hele hans liv, og
ægteskabet var lykkeligt, selvom det var to helt forskellige natu¬
rer, der her var bragt sammen.
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og så kom den store bekymring. - Gælden var langt større,
end mor havde anet. Far havde taget forskud på lønning langt ind

i fre t den, og selvom det — vistnok - var bogført som forskud, kan
man jo ikke komme bort fra, at der manglede penge i kassen. Det
havde pint far uhyre. Han havde spekuleret meget på, hvorledes han

skolle få det døkket; han mente egentlig, at både stiftskassen og

bispekontoret skyldte ham penge for kontorhold, som han havde måt¬
tet betale solv, me dette førte til intet. Det lykkedes imidler¬

tid at abadfe dækning. Fars bøger blev solgt og indbragte en del;
Pee vor of livsførsikring, og det beløb, han havde betalt for for¬

standerkeligens dekorering, blev tilbagebetalt. - Der blev Iånt

2 nge tøne af modter hdollz (1280 kr.) og af onkel Benzon (1000 kr.),
og det ene med det andet gjorde, at det lykkedes at få gælden kla¬
ret og beet udleveret til mor; mor fik hjælp fra mange sider.

Hvarl rer Cakrising hjalp med at katalogisere bøgerne, prokurator
Masseltaleh var hendes repræsentant over for skifteretten og tog.
så vidt jeg ved, intet honerar. Det var en vanskelig vinter at

komme igeekom, man efterhånden lysnede det dog, og mor kunne ind¬

rette sig med lidt over 2000 kr. i indtægt; hendes pension fra

ospitalet, som hun ikke havde noget krav på, men som bevilgedes

Rende, blev 359 kr. årlig samt 75 kr. for hvert barn, til det var

fyldt 18 år. Far havde dernæst, med store ofre, holdt en livrente¬
forsikring vedlige for hende, og disse 800 kr. årlig var sammen
med 1000 kr. fra Vosborg hendes hovedindtægt. Mor ejede nemlig en
obligation på 25.000 kr. til 4 pot. med pant i Vosborg, den var
vistnok udstedt, da Valeur købte Vosborg, måske først ved bedste¬
mors død - alle døtrene på Vosborg fik en sådan obligation - men
de 1000 kr, den indbragte årlig havde jo været et nødvendigt sun¬

plement til den altid svingende indtægt, som far regnede med;
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rent galt var det, når han ingen indtægt fik ved udlån af stifts¬
midlerne, thi høraf havde han altid fået et salær, og de terminer,

der ingen ektra indtægt gav, var meget nedslående tider at komme
igennem; det var på disse ertra indtægter, han havde taget for¬

skud. fe 1060 kr. Urlig fra Vosborg var altså mors væsentlige

indtegt og stette i hendes enkestand, og hvor må vi være glade

og takkemmelige for, at dette beløb var sikret hende; denne arv
trå Taabern var det, der skonomisk hjalp mor igennem livet lige

til hendes ded og gjorde det muligt for hende at føre sine børns
tiden else igen om, skønt hun sad enke med 6 børn, der forsåvidt

var uforsørgede, som ingen af dem helt kunne undvære hjælp,
tige far fors ded var A. m. blevet dissipel på Svanespoteket

Aalharn; hans resultaler i latinskolen var ikke strålende; han
er egentlig et godt hoved - også læsebegavet - men han var kosmet

gert ind på det, og skolen kedede ham - det, jeg egentlig mest har
med Valbbeg beledralskole at indvende, er, at selvom vi nok lærte
Noget og fik en del positive kundskaber, så lykkedes det aldrig

nogen af lørerne virkelig at interessere os for, hvad vi behand¬
lede. - L.m. tog den ringest mulige 4de klasses hovedeksamen -

måtte tage sin latinpreve om, da den ikke var god nok til at tage
far uceutisk medhjælpereksamen på; han var altså begyndt på spote¬
ket, hvad der iøvrigt slet ikke faldt i hans smag, og vi herte
mange klager over forkoldene der og de ringe udsigter for fremti¬

den, men han holdt dog ud. Han fik kost og logis på apoteket, men
ingen løn.Mollg lærte husholdning - uden at få hoget eller gite noget 
på Heinstrup hos en af Elis søstre; og der var derfor kun mor,
Anna, Poul, Andreas og mig, der i marts måned 1893 flyttede ud i
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en lille lejlighed i Absalonsgade i Aalborg; 5 små værelser, dag¬

ligstue, spisestue og kabinet mod øst, de to soveværelser, et
for mor og Anna - meget lille - og et for os tre drenge — noget
større - mod vest med udsigt ud mod Anneberg og fjorden; vi havde

et pi overelse på loftet og vel også i almindelighed en fast pige

-undertiden kun en ukonfirmeret skolepige - men det lykkedes mor

at Iå det hele til at slå til; gælden til moster Molly blev alle¬
rede dækket i løbet af de følgende år, og gælden til onkel Benzon

blev - men først i 1904-05 - afbetalt af årets overskud, En af de

ling, som hun mette søge at gøre i penge, var en broncestatuette

af Søren Kiertegaard, som far havde købt af billedhugger Rassel¬

riis - vistnok for en forholdsvis ringe betaling - og som havde

stået hjemme på en sort pæretræs sokkel med sølvplade, som far
hævde lådet lave. Det var ikke så nemt. Frederiksborg museet vil¬
le ikke have den; men i 1894 blev den solgt til Glyptoteket for

400 kr - litograf Aarald Jensen hjalp mor med salget. Mor var,
nu som altid, en god skonom, og de vanskelige forhold ved fars død
lærte alle os børn aldrig at vove os økonomisk ud, hvor vi ikke

kunne hunde; vi har aldrig turdet tage en risiko, før Anna og
Andreas tog den store risiko at overtage Vosborg, et foretagende,

der da også åd en væsentlig del af deres opsparede penge.
Det ar efter fars død indtraf mors sølvbryllupadag. Den kun¬

ng selvfølgelig ikke føjres som en egentlig sølvbryllupsdag, men

lidt ville vi da gerne gøre og havde bedt nogle fremmede til af¬

ten; de kunne imidlertid ikke komme, kun grosserer Petersen havde

ikke givet endelig besked, men vi regnede ikke med ham, og vi gik
til vort beskedne aftensbord. Da vi havde spist i nogen tid, og

det bedste var af bordet, ringede det, og Petersen kom, - straks
lidt krænket over, at han kom midt i måltidet. Hvad skulle vi gøre,
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det var knapt, hvad der var af mad på bordet; jeg husker Anna, der,
da jeg havde taget et stykke sigtebrød, rakte brødbakken hen til

mig, betydende mig, at jeg måtte lægge det tilbage, for at det

kunne bydes gæsten. - Mor var meget ked af historien med grosserer
Petersen: vi børn var nærmest morede og forgrinte, da han var gået.

Det var synd for mor, der i det hele - som det fremgår af hendes
daghog - var lidt skuffet over dagens forløb; hun havde ventet

lidt mere ogmærksomhed fra venner og bekendte, end der kom,

sit nære venskab med Niels Lorentzen og det deraf følgende
forhold til hans Familie, førte også til, at jeg kom i nærmere
berering med en anden skolekammerat Søren Peter Cortsen - søn af
en stabssorgent - som også kom en del sammen med Niels. Vi blev

sammen bødt ud til fra Lorentzens barndomshjem Langholt - en her¬

regård 2 mil fra Aalborg - en påskeferie og var der måske også se¬

nere. Jeg skøttede ikke videre om Cortsen, og dette var gensidigt -

men han kom dog hjemme, og jeg blev bedt til hans fødselsdag. Vi
blev ved at gå i klasse sammen, til Niels og jeg blev oversiddere
i 5de klasse, - han gik videre og blev student et år før vi. .
Jeg husker ham særligt, fordi der altid har været et sår i samvit¬

tigkeden hos mig i anledning af min opførsel over for ham; - i
skoleforeningen "vdan" skulle vi skrive karakteristiken af hinan¬
den, og jeg skulle skrive om Dortsen; jeg, der selv var en køn
dreng, kastede mig Der over hans udseende, hvor han var ganske

forsvarsløs, han var ualmindelig grim - det var simpelt gjort, og
han tilgav mig det aldrig. At han selv engang, da vi var mindre.

havde opført sig mindre pænt over for mig, kan ikke undskylde mig,
- jeg tror også, jeg forlængst havde glemt denne episode, da jeg
skrev karakteristikken, og hans opførsel hang måske også sammen

med den konkurrencementalitet, som den månedlige sammentælling af
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karakterer og omflytning æfter numre måtte medføre. - Der var et

spørgsmal i matematik, som vi ikke kunne klare og debatterede sam¬
men - der var vist nogle flere, men i hvert fald Cortsen og mig;

så kom ind i skolegården en større elev,som læste med Cortsen vist¬
nok bl.a. matematik, og han løb hen for at få spørgsmålet klaret.

Da han kom tilbage, spurgte jeg: "Nå, hvordan var det såv" - "Det

kan jeg da ikke sige dig, for du er jo over mig," var svaret. Jeg
mindes ikke, at nogen af os kom op i det pågældende spørgsmål, så

Hans ønske om at brillere over mig, lykkedes ikke. - Da han var
kommet ud af skolen, skiltes vere veje. Skønt han havde høje mål -
en professorpost vistnok i de klassiske sprog, var det, han i sko¬
len tog sigte på - måtte han nøjes med at blive almindelig latin¬
skolelmfer, og han endte som lektor i Helsinger. Da dette var et
kommunalt gymnasium, stod han ikke direkte under mig, da jeg var

kontorchef i undervisningsministeriet, men han søgte mig engang,

uden at jeg husker i hvad anledning, - jeg tror at mindes, at han

sagde "De" til mig. Sidste gang, jeg havde noget med ham at gøre,
var, da han skrev til mig om at få sin datter - "velbegavet og vel¬

skabt" skrev han - ansat som skrivedame i undervisningsministeriet,

Jeg skrev til ham et halvt år efter, at nu var der en plads; han

svarede overmåde venligt, meget påskønnende over, at jeg havde
husket ham og ville gøre noget for ham, så vort bekendtskab slut¬

andetsteds
tede i forholdsvis harmoni, - datteren havde fået stillinge - Nogle
år efter døde han; han var dr. phil på en afhandling om det etru¬

skiske sprog; rekter Ankjærs græskandervisning udtalte han sig me¬

get overlegent om, da han var begyndt studierne ved universitetet.

Niels var en af de meget få drenge i klassen - ja i skolen -
der havde cykle, - det var i det hele noget ret ukendt. Jeg husker

et stykke på teatret, hvor nogle cyklister skulle optræde, og hvor
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han havde fået en ikke-skuespiller til med stive øjne at køre over
søenen, medens skuespillerne måtte nøjes med at trække cykler over
scenen efter ham. Selv fik jeg først cykle, da jeg var henved 30

år og er dørfor aldrig blevet så sikker på cyklen som andre, der
har været syklende fra deres barndom.

ande Niels og jeg blev som sagt oversiddere i 5te klasse. -
Det var vistnok et offer på Niels" alter fra min side; jeg ville
blive student i en alder af 17¾ år, og det var ikke en påfaldende

ung studeet, men mor søgte rektor på en dag, da min præstation i
Præsk natop havde været særlig dårlig; jeg havde haft en lidt sløj
Beriode en tid, og Ankjær mente, at jeg kunne have godt af at blive

oversidser, - ved årseksamen blev jeg imidlertid no. 3, og rektor
sagde mig, at det stod mig ganske frit at blive flyttet op, hvis

jeg ville, - men alt var nu beredt på, at jeg skulle være oversid¬

der, og jeg blev siddende; nogen skade af det havde jeg heller ikke.

et var vistnok derefter, at Niels og jeg begyndte at læse
sam en hvar eftenmiddag, jeg gik til ham, når vi havde spist til
middag hjemme, og vi læste så sammen i hvert fald græsk og latin;

der blev fra hans forældres side holdt over, at vi skulle gå en
tar midt i læsningen, og det gjorde vi - derfor trak læsningen ud

over deres spisetid - kl. 5 - og jeg spiste i almindelighed med,
der var altid dækket til mig, og jeg glædede mig over det glas rød¬
vin, som daglig serveredes til middag, og over retterne, der jo
Iå i et lidt højere plan end hjemme. - Jeg skylder dette hjem me¬

gen tak for overmade stor imødekommenhed og venlighed, og børnene
derfra Niels og hans søstre, Ottilie, senere gift med Viggo Nårlev,
der endte som stiftamtmand i Baderslev og kammerherre, og Johanne,
senere gift med vor gode ven Aage Steffensen, der døde ung som po¬
litiinspektør i København, regnede jeg for nogle af mine allerbedste
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venner, og det har varet for livet.
Jeg tænker også med megen glæde tilbage på deres morbroder

Malthe Ehlmann til Langholt og deres moster Marie Ahlmann; særlig
den sidste viste mig overmåde megen venlighed.

Dm det for mor var helt let, at jeg levede mit halve liv 

i Merentzens meget velstående hjem, ved jeg nu ikke. Jeg kom til

deres børneballer, - først vægrede jeg mig absolut ved at være

blandt de drenge, der skulle holde taler - for vært og værtinde,

for damerne - men senere holdt jeg nin første versificerede tale

på Johannes bal, da jeg gik i 6te klasse, og den vakte stort bi¬

fold, - jeg kunne altså godt. Johanne var i det hele mit sværmeri,
han var til at begynde med også meget optaget af mig, til Aageog807

(LiAoo¬

Lossu som student ydede hende sin uforbeholdne hyldest og gan¬
ske fortrængte mig.Om sommeren spillede vi meget kroket i deres smukke have¬
Niels var dygtigst, men jeg kom da til at mpille helt hæderligt, -

Jeg beundrede deres hjems elegance i høj grad, de tunge, kunstigt

draperede gardiner, tæpper over hele gulvet både i dagligstue,

kabinet og herreværelse; de overpolstrede møbler med mekkaplyds
i herreværelset, - som en senere tid fandt rædselsfulde, men som

vore børnebørn måske igen vil appreciere - spisestuen med egetræs
møbler og en trearmet gaskrone under loftet. l den tids borgerlige
hjem var der ikke megen luksus med sølvtøj, - sølvtallerkener vil¬
le have været utænkeligt, eller dog vakt stor opsigt og forargelse,

- og belysningen var jo, før elektricitet blev almindelig, oftest
en hængelampe, der kunne trækkes op og ned, undertiden - som hos

Lorentzens - en gaskrone i spisestuen. Hang hængelampen i daglig¬
stuen, var den undertiden forsynet med seks lysearme, således at
der ved festlige lejligheder kunne tændes lys foruden brænderen i
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midten, - prismekroner husker jeg kun hjemmed dagligstuen, ja lyse¬
krone var der jo nok nogen, der havde, Lorentzens havde en stor

forgyldt krone i dagligstuen.
pu gik mine sidste skoleår, - vi fik Mivel, - der er bekendt

som foregangsmand på den danske grammatiks område — i latin, og
han forsøgte dog, da vi læste Horats Oder, at give os lidt begreb
og dene øjet for, hvad der Iå i Oderne. - Han kunne blive ubændigt

hidsig og sIå løs på en dreng med sine svage arme. - Han læste og¬
så astikvitster med os, - en lille blå lærebog om senatet, konsu¬

lerke, præsterne, ridderne eto, som egentlig krævede en del tid

at lære. Vi vidste derfor noget om den romerske statsforfatning,
og Sngningsen ville en gang give os en stil: "En sammenligning

mellem de romerske comitiev" og den danske rigsdag". - "Den kan vi
deke skrive" - "Ved l da intet om de romerske comitiev" -"Jo, men
vi ved ingen ting om den danske rigsdag", - så blev stilen opgivet.

Rektor, der havde os i græsk, lagde et let sørgmodigt tone¬
fald i stemmen, da vi læste Kriton med Sokrates afskedstale, - må¬

ske har han også søgt at give os en baggrund, men jeg er ganske
uden erindring derom, så det er i hvert fald gået mig over hovedet,

vi havde skoleforeningen "Idun", hvor der skulle holdes fo¬
redrag.- vi mødtes hver lørdag aften i skolens sygeværelse - der¬

efter skulle avisen oplæses; bidragene hertil tyngede os meget;

Jeg leverede mine første kluntede digte dertil - om kong Abels

vilde jagt:

"Det var nat, det var mørke
ved Sliens bred,

i jagende rækker skyerne gled
for månens den skinnende kugle.

eller om et elskovsmøde i Hirehholms slotspark:

"Skjult mellem træer, af månen belyst
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ligger blandt slotsparkens klippede hækker

Birchholm i natten så stille og tyst." -
og jeg holdt foredrag: "om boliger i det 16de århundrede" bygget

på ret indgående læsning af Troels Lund, eller næste år: "om rokoko¬
stilen", bygget på virkelig interesse for stilarterne, som jeg læ¬

ste on i "Tidsskrift for kunstindustri"; dette var en tid min kæ¬

reste læsning - jeg imødeså som 13-14 års dreng med længsel næste
heftes fremkomst; jeg kan huske, at jeg gik op på fars kontor og

spnrgte, om det endnu ikke var kommet. Denne interesse for kunst¬
indestri hevirkede også, at jeg tumlede med keramik - der var flere
artikler i tidsskriftet om de keramiske forsøg, som brødrene Skov¬
gaard og flere andre kunstnere gjorde, og jeg fik fat i ler - jeg
gik over til et teglværk ved Uttrup ud for Nørre Sundby - dog et
stykke vej - og tiggede en sten, og jeg dannede tallerkener og
Frukker med murd"på - jeg kunne jo hverken glacere eller brænde
det, men jeg fik fat i pibeler til overtræk og tegnede derpå og ma¬
løde det så med min farvelade - dronning Dagmar på dødslejet i
midten og kong Valdemar og hans svende ridende rundt i kanten;
kong valdemar langt foran svendene, hans "smådreng" på en hvid
Rest lykkedes bedst for mig, - eller på samme måde "Odysseus i un¬
derverdenen" som midtbillede og hans skibe rundt i kanten. Jeg hav¬

de et relief af en hest, som jeg brændte i kakkelovnens terveild -
det gik helt godt, jeg tror, den blev gennembrændt, og den gik ik¬

ke i stykker, men farven var brændt væk; dette keramikraseri gras¬

serede den sidste vinter, vi var i hospitalet efter fars død.
Tallerknerne blev stillet op på det bogskab, de gamle forærede mig
til min konfirmation; vi var i de sidste år, vi boede i hospitalet,

flyttet ind i det store sydværelse, som "pensionærerne" tidligere

havde haft; det havde været gæstekammer i mellemtiden. Da gamle
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spårede altid sammen til konfirmationsgaver til os, først hvert
af husene for sig til pigebørnene - en nål, en brosche eller hvad
det kunne være, - men da Anna skulle konfirmeres, var det en sam¬

let gave - et dameskrivebord - og P.C. fik et herreskrivebord, og

da jeg skulle konfirmeres, blev det et bogskab, fordi jeg skulle
arve fasters skrivebord. - Der var folk, der sagde, at vi burde

have frabedt os sådanne gaver fra disse fattige mennesker, og det

er muligvis rigtigt, men det faldt os ikke ind.

Jeg blev konfirmeret i apriI 1892, som far døde om efterå¬
ret - det var mig vistnok til opbyggelse, da jeg var ubetinget og

atvivlsomt troende, som jeg havde lært det hjemme. Jeg gik til
præst hos hospitalspræsten pastor Glausen, i hans spisestue - der

var en dreng fra kommuneskolen, som undertiden fik epileptiske an¬

fald, og det var vi egentlig bange for, det så uhyggeligt ud

Konfirmationen i Budolfi kirke var meget højtidelig, jeg fik ga¬
ver, da jeg kom hjem, og mor var i en ny lysegrå ulden kjole til

middagen — vi havde middag den dag, men en del af dem, der skulle
have været hos os, var hos Niels, der blev konfirmeret samme dag

vi sad ved siden af hinanden i kirken, vi var med 17 dages forskel
lige gamle, han havde fødselsdag 19. februar, jeg den Sden.

Til konfirmationen fik jeg mit første ur med en gylden kæde

- guld var det vist ikke - som jeg havde til længe efter, at jeg
var blevet kandidat.

l det sidste år, vi var i hospitalet, havde vi i nogle vin¬
termåneder en pensionær Carsten Anker. Han var nordmand og søn af
en norsk kammerherre, hvilket imponerede mig voldsomt, men han var
næppe videre begavet, klodset og kejtet, og blev hjemme skubbet
til side for den yngre og fiksere bror Petter. Han lærte landvæsen

i Danmark og skulle nu gerne være nogle vintermåneder i en pan
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familie, hvor han kunne pleje sin ånd og lære noget sprog, - han
kom til at læse med en af byens præster Bergsse. - Han kom, og vi
så med forbavselse på denne grove bondekarl, der var en norsk ade¬
lig kammerherresøn. Første eftermiddag kom han op til Pa0, og mig;
"Dere far ikke lov at si De til mig". Vi forstod ikke et muk af

det rungende morsk: "Fr det om et oloset"" spurgte vi. "Nej. Rej.¬

Eft rkanden gik meningen op for os. - Han var rar og venlig, og vi
kunne egentlig godt lide ham, men han vakte opsigt og munterhed,
Hvar ken kom. Han var hos os i julen - "den bedste jul, han nogen¬
sire- havde haft" - og gik med os i selskab. Vi var hos grosserer

Karersehn, og han sagde bagefter: "Jeg dansede med Frk. Schierring,
bdste bndt iå føader o." - vi havde nok set Ingeschierring
blive hjulpet segnefærdig hen på en stol.

van var neget optaget af Molly, som han tilbad, men hans
følelser blev ikke besvarede, og hans efterhængen plagede Molly
en del.

Han forlod os til lste apriI og var selv betaget og bedre¬

vet ved afskeden, hvad vi ikke helt kunne svare til. Anna besøgte
hans bedstemor, en etaterådinde Molff i København og blev meget

vemligt modtaget, - fik til middag risengrød serveret af livrg¬

klædt tjener. Han kom tilbage til Borge og fik vist en landejendom
og vi tabte ham af syne. En dag dukkede han op i ministeriet,
meldt af et bredt smilende bud, og kom ind i kort pels, hvorunder
jakettens skøder hang ned. - Jeg må igen bekende, at jeg var ikke
særlig venlig imod ham, mange berøringspunkter havde vi jo ikke,
og efter at have talt med ham og spurgt, hvordan hans liv havde
formet sig - hvad han svarede, har jeg glemt - lod jeg ham gå,
uden at invitere ham hjem; min kone og sønnerne, der dengang var

voksne, havde jo ingen forbindelse med ham eller forudsætninger
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for at kunne tage han.
Efter fars død flyttede faster fra os, dels kunne mor jo

ikke påtage sig også at sørge for hende, dels havde det ikke al¬

tid været let for mor at finde sig i, at hun ville blande sig i
husstyret også på de omrader, hvor hun intet havde at gøre; der
skulle stor takt til, for at et sådant forhold skal gå gnidningsløst,
og den takt havde faster ikke altid. For mor havde det derfor ikke

været låtter dans på roser med svigerinden i huset, selvom hun

var klar over, at fasters hjælp lettede arbejdet meget med det sto¬

re nus og de mange bern. At der var et sådant modsætningsforhold
Mærkede vi børn, der betragtede faster som et ganske selvfølgeligt

led i husstanden, ikke noget til.
ken efter fars død tog faster selv sagen i sin hånd - hun

søgte og fik fribolig i "Prøstens bolig" i Skolegade; en rigtig

derlig belig - en dagligstue mod nord til gaden, vendende lige ud
til porten uden entre eller vindfang - et meget lille sovekammer

og de køkken mod syd. Faster blev der ikke så længe, at hun nåede
at rykke op i nogle af de bedre boliger. Hun havde et par legater,

og det har interesseret mig at se, hvad et gammelt nejsomt menne¬
ske - der havde boligen frit - på denne tid kunne leve for; jeg
har set hendes årsregnskaber, og hun klarede sig med mellem 3 og

400 kr. 1). Hertil må siges, at hun var i almindelighed en måned
på Vosborg, og at hun iøvrigt gik ud for at hjælpe med at styre
hus for enlige ægtemænd, hvis koner skulle rejse bort. Hun havde.

1902- - 411.671)
1903 - -38255
1904- - 330.78
1905- - 412.79
1906- - 399.36

" er altid"GaverDesværre har hun ikke anført sine indtægter.
en post på ca. 50 kr. hvilket er meget for hende.
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salænge jeg kan huske tilbage, en sygdom i det venstre øje; se med
det kunne hun ikke, og øjenlågene svulmede op, både det øverste

og Pederste, så det helt dækkede øjet; vi lagde slet ikke mærke

dertil - det var nu noget, som hørte med til faster, men andre

fandt, at det så uhyggeligt ud, og faster gik i de senere år med
en sort klap for øjet, - gøres noget ved det kunne der ikke. Dr.
Dorentzen var specimlist i øjensygdomme, - han havde en ejenklinik
over bekoelsesværelserne i sit hus - og mente ikke, der var noget
at gøre.

Faster blev hoende i Aalborg, da vi flyttede til København,

Men hun besøgte os årlig på længere besøg. Hun blev snart ked af
Prøstens bolig" og beede en tid sammen med en frk Hiorteberg, der

havde - eller da havde haft en "50 øres butik" - men det gik vist

ieke oå godt. — i Aalborg boede hun, da hun i 1906 blev 70, og vi
hældt fost for hende på denne dag med taler og sange; vi forærede

hende det lille ur med sølvplade, som jeg havde i mange år, og som
Ment nå har. Jeg havde hende til bords - jeg boede jo hjemme den
gang, mens C.m. var gift og hjemfaren, - og udtalte i min tale - 
uden egentlig at have tænkt nærmere over det, at vi håbede, at hun

kunne flytte til København. - Molly spurgte mig bag efter, hvad
jeg ogentlig havde tænkt mig, og jeg måtte tilstå, at det var ube¬
tænksomt af mig at vække et håb hos faster, der jo intet ønskede
hellere uden egentlig at have noget at bygge på. Hun kom imidler¬
tid til København nogen tid efter, hvornår husker jeg ikke og hel¬
ler ikke, hvordan det blev ordnet. Jeg tror, at hun boede således
at Elir og Johanne, der dengang boede i København, kunne se efter

hende. Hun døde i 1509, - man fandt hende en morgen død liggende
hen over sengen, hun må have følt sig utilpas, er stået op, har

strøget en tændstik for at tænde lys og er så faldet ind over
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sengen, ramt af et hjerteslag. - der var gået ild i dynen, og hun

havde fået nogle overfladiske brandsår særlig på hænder og arme,

men lægerne mente ikke, at dette på nogen måde havde været årsag
elier Redvirkende til hendes død. Faster havde altid været bange

for at blive begravet som skindød og havde fået mig til at love, at
hun skulle blive skåret i fingeren, før man dekreterede, at hun

var død. Hun sagde engang i sine sidste år: "Så husker du, hvad du
har levet mig." - jeg glemte det eller gjorde i hvert fald ikke

noget. Jeg trer nok, jeg bagefter trøstede mig med, at der var jo

de brundsør, - om det kunne vække skindøde op, ved jeg nu ikke,

er han han be, hvorlidt man kan stole på folk, jeg kunne dog ger¬
ne have stakvet en knampenål i hånden; det var blot det, at blodet

kom til at flyde, det drejede sig om, - jfr. Blichers digt i "g

Eindstor" om den skindøde, der bliver barberet, da han ligger i

kisten, men skåret og så rejser sig op i kisten i al sin ligstads.
Faster ligger begravet på Solbjerg kirkegård i samme gravsted,-)

hvor mor senere kom til at ligge; hun havde gjort testamente og

indest B.8. og mig til sine universalarvinger, og vi fik deg vist
et pår hundrede kroner hver efter hende.Den tilbage til min skoletid i Aalborg. m pa jeg kom on i
de højere kI sser, begyndte jeg at læse lektier med drenge i de
lavere, først med sagfører Knud Petersens to drenge, - Knud og

Christian - jeg læste hver dag, vist et pår timer, latin, fransk
og tysk og fik 12 kr, om måneden derfor; af disse beholdt jeg de
4, mens " blev sat i sparekassen; jeg ved ikke, hvor godt jeg gjor¬

de det, og det var vist kun een vinter — næste år blev det Povl
Thorsen, søn af en købmand i Bispensgade, i hvis fine værelse med
en stor panelsofa med mekkaplyds vi sad og læste, - det var let¬

tere og mere overkommeligt, og jeg var gladere for det end for
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læsningen med de Petersenske drenge, skønt jeg kom godt ud af det
med drengene både her og hos Thorsens. Det varede vist også en vin¬

ter. Jeg fik 10 kr. om måneden for det, og Thorsen var så splendid,

et han ikke trak fra for ferier - medens jeg hos Knud Petersen al¬
tid havde såttet regne ud, hvormeget en ferie måtte nedsætte hone¬

raret.
yden" - skolgforeningen holdt sold hvert år, hvor rektor

var med til aftensmåltidet - gåsesteg med rødvin, - medens soldet
ster vi blev mere eller mindre fulde af slet punch - var uden til¬

skuere. Jen var det silste år formand i en noget hensygnende fore¬

ning, men gjorde det så slet, at jeg nedlagde hvervet efter 3 me¬
der og meldte mig ud; hvad der senere blev af foreningen, husker

nn gikke. Det var egentlig flovt for mig, men jeg havde ikke begreh
og at lede en forsamling. - Jeg husker endnu, at far engang sagde

ved middagsbordet, at amtmanden jo skulle lede amtsrådets forhand¬

linden; - jeg havde sat amtmandens hvide fjerbusk som målet for
mine forhabninger - men blev vedfars udtalelse klar over, at det
dande jeg ikke til. Den sidste vinter, vi var i skolen, blev der
holdt skolebal. - Askjær havde hidtil været muggen deroverfor, men
hav sig dette år. Niels og jeg var i bestyrelsen - vi havde fået

vere studenterkjoler til den lejlighed og følte os meget fine.
Min var en omsyet kjole, som en købmand Spevers enke havde foræret
mer, - der var ikke silke på reverset, men silkefor havde den.
helt godt sad den ikke. Man gik med sort vest til kjole den gang.
sen havde en hvid silkelidse - undervest kaldtes det - syet i

kanten af udskæringen; vi havde også kjolerne på ved en "voksen"

middag hos Lorentzens, hvor jeg var med. Ved latinerballet var
Mor med. Jeg holdt tale for rektor og lærerne — talen var ikke vi¬

dere god, men jeg holdt den flydende og gik ikke i stå,
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fforatet - stiftamtmand og biskop - skulle indbydes, og
Niels og jeg gik i deputation derop. Biskop Schousboe kom sikkert

med glæde, det husker jeg ikke, men stiftamtmand Mahl undskyldte
sig, - jeg husker, at vi stod i hans dagligstue, og at han vævede

noget om "ikke tid", "for gammel til den slags" eto. Der var blod
mellem ham og rektor; han havde endogså klaget til undervisnings¬

finlsterlet over skolens behandling af hans i skolen ikke meget
fremragende sønner, men klagen blev afvist.

ved ballet morede jeg mig godt; det var jo i den periode.

hvor Niels's søstre og defes veninder var vore baldamer, så jeg
havde intet at være genert for,og minny kjole med den røde komite¬

sløjre på skulderen, skulle jo ikke gøre mit mod mindre.
Mer havde jo altid lige fra sin ungdom taget kold afvaskning

og dergonen, og hun ville vænne os til det samme, — i hvert fald
tog jeg hver morgen en spand koldt vand ned over kroppen stående i

mors store sinkkar, som hun møjsommelig slæbte ind til mig, når
hun selv var færdig, samtidig med at hun kaldte på os og tændte
langen. Vi skulle op kl. 7, og jeg husker en morgen - da var klok¬

ken 5 minutter i, men lampen osede, så jeg måtte stå op straks og
kunne ikke knibe de 5 minutter, som jeg havde ret til. Det var nu
heller ikke med ublandet glæde, jeg hver morgen så karret og span
den stillet til rede for mig, men jeg tog min afskylning og vaske¬

de hænder og fødder i karret; jeg havde vist derfor renere fødder
end flertallet af mine kammerater.Jeg var som dreng langt fra at være sportsmand. Det enent
hvor jeg drev det tiI en videre færdighed, var at gå på stylter  -
gå, danse, hoppe - P.m. fik en gang et par stylter, hvor knægtene
sad 2 alen oppe; man måtte op på en trappe for at komme op på dem.

På disse stylter gik vi op ad den store stentrappe i hospitale¬
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gården og ned igen, idet vi, når vi skulle ned, tog trappen i to
skridt - at vi fik lov til det, A? mig uforståeligt; var stylten

pledet ud, havde det været et ikke ufarligt fald; men det gik alt¬
så godt. Jeg har aldrig løbet på skøjter, derimod løb jeg på ski
en vinter, aa dette var blevet moderne. Han stod på ski fra skov¬

sakken med til Hassorisvejen - det var selvfølgelig Niels, der fik

nig med. - Ekiene lånte jeg af en skolekammerat, Bruno Levy, som
hen om der hos Lorentsens, da han beede hos biskop Schousboes, der

var vanner af Lorentzens; han havde to pår og Iånte mig det ene.
der var tidt ude, men dygtig blev jeg aldrig. - Gymnastik var jeg

ikke derlig til. Jeg havde gode armkræfter og sprang pænt, både

Lejdespring og på hesten, men jeg var umulig til smidighedsøvelser,

- mes tids gynnastik var jo noget andet end nu, vi havde en under¬

hffiser til lærer, men da man ikke kunne byde os vordende herrer i
Andernes rige at stå under en sørgent, og det heller ikke kunne
Torventes, at han på passende måde kunne holde disciplin, - var der
ag urdenket officer - oberstløjtnant Bierberg — til stede i timer¬

ne. Vi klædte slet ikke om, vi tog gymnastiksko på og skiftede
jerken om tiI en gymnastiktrøje, der var af samme snit som hærens
altså skaret i figur - den passede os nogenlunde, da vi kom ind i

iSt4 klesse, men vi fornyede den ikke, eftersom vi kom op i klas¬
serne, og i 548 og eti hang den som en lille pjalt på ryggen og

kun e ikke knappes; uret hængte vi fra os på en urtavle med kroge.
men vi beholdt fliptøj og vest på. Jeg kan ikke huske, at vi no¬
gensinde arbejdede os op til at blive virkelig varme af gymnastik¬
ken, så det gjorde os ikke så meget, at der selvfølgelig ikke var
tale om bad.vi havde hugning ved gymnastikken med huggerter og maaker
for ansigtet - det syntes vi egentlig var ganske sjov - og vi havd
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skydning på skovbakken i nogle eftermiddagstimer op mod en skyde¬
vold; men vingen svingede ofte vildt for en "forbier", når vi hav¬

de skudt, skønt vi havde fast anlæg.
vor påklædning var jo, fra vi nogle år før konfirmationen

lagde matrosblusen, jakke, vest og benklæder, altid hvid stivet
flip og slins, — i almindelighed en syet genstand, der fæstedes

med en lille strop til flipknappen og fyldte udskæringen i vesten

holt. Da far var ded, tog nor timer i fransk strygning for selv at
kunne stryge sine hørrer sønners hvide flipper pænt nok, - jeg

skiftede flip søndag og torsdag morgen. - Manchetterne var jo den¬
gang altid løsmanchetter, og de anlagdes kun, når man skulle i

selskab. - Danchetskjorter havde jeg ikke, men løse"kraveklipfisk"
-når jeg skulle på bal.Han var jo i voksealderen, og hvor kan jeg huske, når ærmer¬
ne krøb længere og længere op mod albuen, og bukserne længere og

længere op ad skinnøbenene; faster øgede de lange bukser for neden
bade een og to gange, men jeg husker, at jeg misundte de voksne,
som altid kunne gå med tøj, som de ikke voksede ud af. Tænk, hvor

et par plus four og en smeater, som det nu bruges, løser mange van¬
skeligheder; - men korte bukser, når man een gang for alle hevde
ndet det længselsfuldt imødesete punkt ved det første pår lange

hukser — ville angribe ens drengeære for hårdt,sko fik vi længe hos skomager Jacobsen; han kom hjem i hospi
talet, og hd tog mal af os, en mand med store Nhiskers og en guld¬

nål med en lyre i slipset, - han var sagtens i en sangforening;
hans sko passede aldrig, de var altid for små, og der var ingen
forskel på højre og venstre fod. Det var en given sag, at ny sko
klemte, og at det altid var en lidelse at have dem på i den første
tid. Anna kunne overhovedet ikke komme i sine konfirmationssko, og
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jeg skylder sikkert Jacobsens skomageri de overliggende tæer, jeg
går med. Hvorlænge vi fandt os i det, husker jeg ikke.

Vi havde kun et par nye sko og et pår gamle sko - og så et
par fodtlæders støvler til vinterbrug;: at man kunne tænke sig at
anskaffe sko udelukkende til sport eller laksko tiI selskab eller

brune sko om sommeren, faldt os ikke ind. Brune sko fandtes for re¬
sten slet ikke i min barndom; de dukkede vist først op i siutningen

af halvfemserne.
Men drenge gik vi med sømandshuer; de blev købt hos en hatte¬

Dager i Gravenagade. Jeg kom ind med mor og skulle have en ny hue.
Jeg ville helst have en med et huebånd, hvorpå stod "Fordenskjold".
get fandtes ikke, og jeg måtte gå med een med huebåndet "Bagmar" -

var det et bånd for en dreng2 - at det var kadetkorvetten anede
jeg ikke; end ikke Mage Kjær ville gå med til, at der stod "Dan¬

, som jeg søgte at bilde ham ind.at renere fik vi kasketter, og jeg kan huske, at mit hår, når
det blev langt, krøllede op over kasketkanten. Det syntes jeg, så

pænt ud, og jeg vægrede mig, når fru Lorentzen foreslog mig at

blive klippet.Da jeg gik i 5tt - 6ts klasse fik P.9. og jeg stiv hat -
bevler - at gå med til stads; det var en fin hat med højrødt silke¬
for, og jeg havde den med på Vosborg i sommerferien.

Når mor eller søstrene var ude, skulle de altid hentes af
en mendlig kavallr, og mange aftener er jeg gået ud for at hente
mor eller Anma, når de var i selskab. Man fik fastsat en tid, man
skulle være der, og selvom man ellers ikke kom særligt tidligt i
seng, kunne det på sådanne aftener være ulideligt svært at holde
Øjnene åbne, fordi man skulle være oppe. Jeg kan huske mig sidde
i en stol og lampen efterhånden få de lange stråler fra flammen,



-126-

som viser, at øjnene er ved at falde i, - men det gik over, når
man kom af sted og ud i det frie.

Min lyst til at tegne og male gjorde skolen ingen ting af.

Jeg kom så vidt i tegning i Jacobsens skole, at jeg tegnede et ur¬
tepotSehylster med lige streger, — i latinskolen havde vi overhove¬

det ikke tegning, og det at tegne på fri hånd i andre fag var den
gang aldrig brugt. Hjemme tegnede jeg derimod stadig, købte små
tegneteger med rigtigt tegnepapir - også rigtige skitsebøger havde
jeg, og jeg tognede efter naturen — interiører og ekteriører fra
hospitalet. - Denere gav min tumlen med "Tidsskrift for Kunstindu¬

stri" og de store plancheværker, som far havde med mønstre i for¬
skellige stilarter, "Munsterornamente",og hvad de hed, mig lyst til

et togne menstre til broderi - det blev ikke godt; mønstret til et

komodetappe til Moster Christine, som Molly ville sy, blev tegnet

i mine sidste skoleår - det var vaser og ørne og kranse med lyseblå

aløjfer,som jeg elskede og tegnede mange år frem i tiden, når jeg
skulle lave et ornament. - Det var meget sent at sy; værre endnu
var en bordleber også til moster Christine, som mor og Anna anvend¬
te mange timer til at sy. Da var jeg optaget af Rokokostilen og
sgårede ikke på krøller og sving. Misse og Andreas forærede mig
den, efter at de var flyttet fra Vosborg. Ligeledes begyndte jeg

nu - som efterligninger af foreningen "Fremtiden"s hæfter at tegne

illustrationer til folkeviser og andre digte, en del af dem er fra
mine sidste skoleår. "Eline af Vildenskov" (1893), "Hr. Peders Nu¬
ner" (1894), "Fru Ingelils døtre" (1895), "Kalundborgs Krenike
(1895). Jeg kan ikke huske, hvornår jeg tegnede dem, om det var
om aftenen i mit værelse, eller om det var, når mor læste højt for de
små drenge, hvilket hun gjorde hver aften, som faster i hospitalet

havde læst for os og far for pigebørnene.
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fine kammerater i skolen havde jeg meget lidt at gøre med -

jeg havde kiels, og det var nok; - vi var i de senere år ikke mange;
da vi blev studenter, var vi kun 13 i klassen; - vi holdt os i uri¬

melig grad afsondret fra de andre, der tiI en vis grad respektere¬

de os, men også var gale på os for vor storsnudethed. At jeg blandt
dem havde et egenavn "Sir Robert" - de syntes, jeg lignede et bil¬

lede af mobert foel iAAencter "Men nyeste tid" - anede jeg ikke,

far en af dem fortalte mig det efter studentereksamen.
at jeg var tilbageholdende og holdt dem 3 skridt fra livet,

viser følgende vers fra et af "Idun"s sold - jeg havde forsøgt at

indlede eå diskussien om frk. Schimmelmann og prof. Fantoppidan,
nom kondte intet til den da meget omtalte affære, som drejede sig

om tvangsindlægning af sindssyge, og skilte mig uendelig slet der¬

fra. Verset lød således:
"Barfod siger jeg forsand

er en værdig mand,
det ej nægtes kan,
svært omdiskuterer han
frk. Schimmelmann
og Pontoppidan,
men ellers ej på ord

hr. Barfod ødsler, nej,
han hånligt ler,
men tænker destomer."

1)- altså en rigtig kedelig vigtigper::
:--venets Tagbislet""Hut je8 Met en artikel, Hvori den engelske¬
forfatter Fommerset Daughan omtaler sig selv: "Jeg har ikke denne
vindende venlighed i min optræden, som umiddelbart vækker sympati,je
I arenes løb har jeg ganske vist lært mig at virke hjærtelig, når
tvinges til at omgås fremmede, men jeg har aldrig syntes om nogen
ved første blik. Jeg tror ikke, jeg nogensinde har tiltalt en ube¬
kendt i en jernbanekupe eller snakket med en medpassager på et skib,
hvis han ikke først har talt med mig. Fe(ttigt samvær har altid ke¬
det mig lidt. Far folk sidder i en kro eller begynder at synge, me¬
dens de driver langs floden i en båd, så er jeg tavs. - - Jeg synes
ikke om, at man rører ved mig og må altid beherske mig for ikke at
unddrage mig, når nogen stikker sin arm under min.Det passer næsten helt på mig, ikke det om det festlige s
vær, jeg har altid moret mig godt ved føster - men det andet, jeg
er altid ked af, når fremmede henvender sig til mig.
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I mine ferier var jeg ofte på Langholt og ville hellere være

der end på Gjettrap: Elis og Johanne vurderede mig ikke højt, hvil¬

ket også gav sig udslag i, at jeg aldrig blev bedt til fadder for

noget af deres 4 børn - men det tænkte jeg for resten ikke på den
gang. Jeg var også engang en fodtur med Niels fra Frederikshavn

over Sæby og Feergård til Langholt, og den tur var jeg meget glad
ved.

og så kom studentereksamen. Alle studenter mødte jo dengang
i Kjole og hvidt slips til hver eksamination, og allerede det at

trække i kjolen - som jeg jo dog altså havde haft på nogle gange
tilligere - og at se alle sine kammerater i kjole var jo en begi¬

venned - også lærere og censorer var i kjole - dog undertiden kjo¬

le over deres daglige vest og benklæder, og også dette bidrog til
at gøre det hele højtideligt,met gik meget pænt, jeg fik lol points, og der krævedes 105

til udmærkelse. - Den sidste eksamensdag var jeg tidligt oppe i

fysik; det var meningen, at Niels også skulle have været oppe om
formiddagen, den det blev udsat til kl. 3. Mor havde forberedt fin
frokost til kl. 1, og vi havde inviteret Lorentzens, som jo ellers
ikke kom hos os, efter at mor var blevet enke, og så mange, som
kunne komme, foruden andre pastor Glausens, vistnok også dyrlæge

Hansens. Da eksamen for Niels nu var blevet udsat, ilede jeg straks
derhen og sagde, at så brød de sig da vist ikke om at komme til
vor frokost, men det blev mor meget ked af, da jeg kom hjem fra
eksamen og fandt hende rør ende i grønærterne til skinken, - det

var også ubetanksomt gjort. Chr. Nibroe havde givet mig redvin og

champagne, som vi drak til frokosten, og jeg tror nok, at denne
gik fornøjeligt, skønt de for mig vigtigste hædersgæster manglede.

Om eftermiddagen skulle hele klassen have været på udflugt,
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men dette var aflyst, da eksamen blev udsat. Så var det bestemt,
at der skulle holdes en lille festmiddagvekr hos Lorentzens, og
da der senere kom opfordring om at deltage i en klasseudflugt om
aftenen, undskyldte Niels og jeg os. Det var mindre vel betænkt og
understregede igen den isolerede stilling, vi indtog i klassen.

Forskellige kammerater indbød til fester - jeg husker en 
hos pastor Kommerup, hvor denne spurgte, hvad jeg ville studere. -
GJura" - "da, det kan jeg forstå, jeg ser Dem allerede som embeds¬
mand i at minlsterium"; det var vistnok den aften, hvor Andreas

Modendert - en af dem, jeg havde fulgtes med lige fra Jacobsens
skole - spurgte mig, hvorfor vi havde holdt dem alle sådan på af¬

stand, og beklagede, at vi ikke havde villet have noget med dem
at gøre; det var ham, der fortalte mig, at de kaldte mig "Sir Bo¬

bert" - Jeg blev helt skamfuld og talte nogle dage efter med Niels
om sagen, men han troede ikke, at vi var gået glip af noget.

efter translokationen holdtes der stor middag med alle læ¬
rere og kammerater hos Lorentzens - og der var dans bagefter, -
Jeg havde Johangne til bords - og senere sang lærerne gluntar eto.
ved et panchebord i haven - det var en strålende fest.

forefter tog vi alle til Vosborg, og moster holdt fest for
studenten med komedie-"Seklarationen" af Richardt - og middag bag¬

efter. I slutningen af ferien - jeg skulle jo først være i Køben¬
havn iste september - drog Poul, der havde taget præliminæreksamen
og skulle i tømrerlære i Vinding ved Vejle, og jeg på tur, vi be¬

søgte Bensons i Herning, - det er den eneste gang, jeg har været
der, og jeg har slet intet indtryk af besøget eller af deres hus

der. Derefter drog vi til Silkeborg og Himmelbjerget - to store
drenge med små penge og liden rejseerfaring — vi gik langt ud i

landet om aftenen for igen at finde en restaurant, hvor vi havde
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spist frokost om formiddagen, og syntes, vi kunne overkomme prisen;

om Poul tog med til København eller tog direkte til Vinding, husker
jeg ikke, men jeg tog til København.

Mor havde besluttet sig til at flytte med hele familien til

København; der var jo intet, der bandt os til Aalborg. Pee havde

taget medhjælpereksamen og havde plads på et apotek i Pare, og
Andreas kunne ligeså godt på i skole i København, hvor uddannelses¬
Tulighederne for de andre børn jo var større, og mor flyttede med

hele sit bohave i en flyttevogn eller løst i dampskibet - med tab

af et halvt fag gårdiner og en tøjsnor, som vist aldrig kom frem;
så uvant med flytning var vi, at da flyttefolkene kom om morgenen,
stod alle glassene endnu i buffetten og ventede på at blive pakket

ind, - det var jo sagt, at de ville sørge for indpakningen, - der¬
for kneb det også med at blive færdige til aften.

et var lejligheden i Livjægergade 10, 4de sal, vi flyttede
ind i, en rigtig rar lejlighed, som man havde det den gang, men

uden antydning af moderne bekvemmeligheder, udover gas og vand
indlagt; 4 værelser, af hvilke Mor og Anne fik det ene, Andreas og
jeg det andet, og sa var der dagligstue og spisestue. Det Iå frit
med udsigt ind til byen med Marmorkirkens kuppel - Sstbanegården

var endnu ikke anlagt, og langs blindeinstituttet gik man ad en

træbeplantet spadseresti ned til Østerbrogade, hvor der var en
greft med et rendestensbræt over.



Barndom og skoledage
(pag. 34-35)

Jeg har nu fundet frem til den sag, om hvilken kammager Jen¬

sens kone fortalte i mine drengeår.
Rigsarkivet kunne - som rimeligt er — ikke vise mig noget,

men henviste tiI en samling historiske meddelelser fra "Hjørring

Amt", hvor jeg muligvis kunne finde sagen. Arkivet ejede samlin¬

gen og lod den hente ned i læsesalen til mig. I denne samling var

der imidlertid intet om "røverbanden" fra Dronninglund, men i med¬

delelserne var der en liste over forskellige småskrifter vedrø¬

rende Hjærring amt, og herimellem fandtes nævnt: "Tyvebanden på

Jyske Ras. historisk Skildring fra Aarene omkring 1840 i Vendsys¬

sel", og i denne,som fandtes på det kgl. bibliotek, var omtalt

en omtrent samtidig røverbande i Aalborg, og blandt dens medlem¬

Her var Ane Fernille Andersdatter Storm, som blev dømt til kag¬
strygning og Tagthusarbejde på Livstid. Her havde jeg altså røver¬

konen Pernille.

Fra Landsarkivet i Viborg fik jeg dommen udIånt til gennem¬
syn i Rigsarkivets læsesal.

Røverbanden havde vakt skræk rundt om og efter et natten

mellem 20. og 21. apriI 1837 begaaet overfald hos en husmand Chri¬

sten Sørensen i Byghaven - 2 mil udenfor Nørre Sundby blev der

nedsat en kommissionsdomstol til undersøgelse af disse sager, -
dette røveri lignede meget andre begåede røverier, og det måtte

antages at skyldes samme bande. Efterhånden som kommissionen kom

hærmere ind i sagen, blev kommissoriet udvidet til at omfatte

andre, ialt over 250 personer, der var indviklet i mere eller min¬

dre grove forbrydelser. Kommissionen dømte 74, medens 193 blev hen¬

vist til behandling under deres hjemsteds ret, og en del blev hen¬
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vist til behandling ved en krigskommission, da det drejede sig om

soldater af 3dle jyske infanteriregiment. Denne krigskommission
blev tidligere færdig og kunne afsige dom 31. december 1840, og

da den civile kommission afsagde sin don 11. apriI 1843, omtales

en af banden derfor som "musketer, nuværende fæstningsslave Nal¬

sted".

Af denne doms indhold fremgår det, at madam Jensens beret¬

ning om de to små børn, der blev hængt op på den varme kakkelovn

for at få forældrene til at røbe, hvor deres penge var opbevarede,
er en skrøne; herom findes der intet i sagen, og denne gerning

kan derfor ikke begrunde Pernilles kagstrygning.

Den ørstedske straffelov af 1840 ophævede ikke kagstrygning

som straf. Dens 2 34 foreskriver vel for røveri strafarbejde 4-8

år, eventuelt på livstid, men den tilføjer: "under særdeles skær¬

pende omstændigheder og navnlig, når enten betydelig mishandling

er tilføjet nogen, eller de brugte våben eller andre omstændighe¬

der vidner om, at forbryderen har været beredt på tiI sin Ren¬

sigts fremme at gå tiI slig yderlighed, bliver kagstrygning at

forene med Arbejdsstraffen på Livstid."

Kagstrygning vedblev at bestå som straf lige til straffelo¬

ven af 10. februar 1866, men var efterhånden gået helt af brug.

Far der i Pernilles forhold skønnes at foreligge "særdeles

skærpende omstændigheder", henvises der i dommen til sagen om rø¬

veriet hos Christen Sørensen.
Dette forøves natten mellem 20. og 21. apriI 1837 på foran¬

ledning af den ovenfor omtalte musketer Nalsted, der kender Chri¬

sten Sørensen, har været i hans hus og kan give oplysning om lo¬
kaliteterne, hvorledes de skal komme ind, hvor sovekammeret er

ete. Han mener, at Chr. Sørensen har 500 Edl. liggende, og henven¬
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der sig til Lorentz Mever, der er hovedmanden for banden; efter
to mislykkede forsøg, hvor de ikke kan træffe deres medskyldige,

får de også Fernille og en anden kvinde Maren Carlsdatter med. De

anskaffer sig maskerfor ikke at blive genkendt, hvilket er særligt

nødvendigt for Maren, der er næseløs.
De sætter over fjorden fra Aalborg kl. 4 om eftermiddagen

og kommer sa. kl. 9 til "Byghaven", bryder hul i lervæggen, en af

dem kan så stikke en arm ind og åbne døren. De når ind i sovekam¬

meret, hvor manden og konen ligger i een seng, datteren og en halv¬
voksen søn i en anden. De to mænd farer straks over manden, som de

ved er meget stærk; denne springer, nøgen, som han er, ud af sen¬

gen og forsvarer sig bravt, får fat i håret på Mever, så denne ik¬

ke han komme ham ind på livet, men de får ham tilsidst væltet om

på stengulvet og bundet - med medbragte reb på hænder og fødder
så stramt, at håndleddene svalmer op, så konen, da røverne er gå¬
et, og hun søger at rulle sig hen til manden og bide båndene over,
ikke kan komme til. Hun, den unge pige og drengen blev også bundne

- hårdt, så håndleddene s vulmer op, og lagt ind i alkovesengen,

hvis skodder lukkes. Foruden mener konen, at en af røverne har

truet hende med en kniv, hvis hun ikke ville sige, hvor pengene

var, og dette er sikkert rigtigt, men det anses ikke for bevist,

hvem der har gjort det. Der kastes et skørt over mandens hoved, så

han ikke kan se; de tænder et lys og begynder at lede; de finder
kun 12 Adlr, som de tager smmen med nogle klæder og fødemidler.

De tager Chr. Sørensens hest og søger at få læsset kosterne på den;

det lykkes ikke; de tager så selv kosterne på nakken og begiver
sig så på hjemvejen og deler kosterne. Om morgenen kl. 7 ser en

nabo den løsgående hest, kommer ind og løser de bundne beboere.

Fernille er med til 2 andre røverier; det første udføres om¬
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trent på samme måde ved at binde beboerne med medbragte reb, -

det sidste opgives.
Ternille dømmes ved dommen for de 2 røverier og 1 forsøg på

roveri, for 2 tyverier, hæleri, meddelagtighed i tyveri og for at

have holdt horehus i Aalborg til tugthusarbejde på livstid samt

til forinden at stryges til kagen - hun har altså ikke været et

af "Vorherres bedste børn", men det synes lidt mærkeligt at tale

om "særdeles skærpende omstændigheder", særlig da Pernille ikke

synes at have været virksom ved at binde beboerne, hvilket i dom¬
men anses for at være den særlig grove mishandling.

hun appellerer til Nøjesteret, der imidlertid stadfæster dom¬

men.

Maren Garlsdetter må, skulle man synes, have samme dom, det

sker også ved kommissionsdommen - hun dømmes for 2 røverier, 1

simgelt tyveri, meddelagtighed og hæleri - men Højesteret frita¬

ger hende for kagstrygningen, så det er rigtigt, som madam Jensen

fortalte, at Pernille var den eneste kvinde, der blev pisket.

Savidt jeg kan se, var der i sagen overhovedet intet tilfæl¬
de med børn, der blev mishandlede for at tvinge forældrene - i en

anden røverisag, som Lorentz Mever var med til, oplyses det, at

et spædbarn og et 3-års barn Iå hos moderen i sengen ( - "her har

vi det nok", tænkte jeg - ), men disse børn blev roligt liggende
og ikke rørt af røverne.

Han var jo ikke sart, og kagstrygning var før den  rstedske

straffelov en ikke ualmindelig straf, så man har lige efter 1840

ikke været bange for at bruge den; 10 af de anklagede blev dømt
til kagstrygning, deriblandt de to kvinder - den ene blev som an¬

ført fritaget ved Højesteretsdommen, og en af mændene benådedes
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af kongen for kagstrygning. Det blev altså ialt 8, der blev piske¬
de ved den pågældende lejlighed ved Kagen på Gammeltorv i Aalborg,

vel udfor rådhuset - alle de 7 mænd får desuden rasphus på livs¬

tid, Pernille tugthus på livstid. Hun var da 54 år.
Aalborg Stiftstidende, der omtaler dommen, meddeler (Lørdag

20. maj 1843), at "i onsdags", altså 17.maj — "transporteredes 17

af de i den store tyverisag implicerede forbrydere til Viborg Tugt¬

hus på 6 vogne". Dette må enten være de fra denne sag, som ikke

havde ønsket appel, eller måske de, der var dømt i den nedennævnte

sag fra Dronninglund. Da jeg ikke har kunnet finde datoen for

øjesteretsdommen, har jeg ikke kunnet afgøre, hvornår Kagstryg¬

ningen har fundet sted, om i 1843 eller 1844, og derfor heller ik¬

ke se, om "Stiftstidende" indeholder noget derom.
Fermille sidder arresteret i kælderen under Aalborg slot,

hvor flere af forbryderne er anbragt, andre i Aalborg arrest.

Far denne sag har fået et så stort omfang - 250 implicerede

viser dette, at retssikkerheden har ladet meget tilbage at ønske.

Vendsyssel - hvor en del af de heromhandlede røverier har fun¬

det sted - var dengang virkelig "landet, norden for lands lov og

ret". Endnu mere indlysende bliver dette, når man beskæftiger sig

med den "Tyveribande fra Jyske ås", der samtidig beskæftigede en 

anden kommissionsdomstol, der benyttede kældrene under Voergaard

som arrester.Tyvebanden i Dronninglund var velkendt1) Det var to fami¬

lier - Klogfolkene og Skovfolkene - der boede i et Redehus ved
foden af jyske Aas. Da nogle af den havde trængt sig uindbudne

1) Urban Hansen: "Tyvebanden på jydske Aas". Dronninglund 1920.
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ind i en legestue på Langholt1), var de blevet kastet ud og havde

fået sadanne prygl, at de måtte gå i seng, da de kom hjem. Da det¬
te rygtedes, sluttede 7 mænd sig sammen med sognefogeden fra Hel¬

lum i spidsen, og formummede med sværtede ansigter kem de anden
Natten efter til huset, halede mændene ud af sengene og pryglede

3 af dem så ubarmhjertigt, at arme og ben knustes, og de døde af

lemlæstelserne, skønt ingen af disse i sig selv var dødelige. Da

Moderen ville lægge sig imellem, blev også hun pryglet, så hun

døde af mishandlingerne.
Denne lynchjustits medførte nedsættelsen af en kommissions¬

demstol, der skulle rydde op i den slendrian, som herredsfogeden

i Ræby - Keiberg - havde ladet tage overhånd. Det fortælles, at

da sognefogeden engang havde pågrebet en af banden, der var gre¬

bet på fersk gerning i at malke andenmands ko og bragte ham til

Suby og semere efter at have forrettet nogle ærinder begav sig

hjemad med sin vogn, blev han ved en mølle, hvor der var smugkro,
standset af forbryderen. Heiherg havde ladet ham løbe og havde

desuden givet ham 3 mark til et par ny træsko, da han var kommet

afsted med kun en træsko på. Et sådant enkeltstående mælketyveri
havde vel nok ikke været tilstrækkeligt til at arrestere manden,

med det anføres, at dette ikke var første gang, men at hele be¬
sætninger ofte allerede var malket, når konerne kom ned om morge¬
men for at malke, så Reiberg havde nok burdet beholde manden.

Da dommen faldt - 13. marts 1843 - var ialt 181 personer

tiltalt — 11 var implicerede i drabet på de 4 i Redehuset; af

disse blev 4 dømt til døden, og dette stadfæstedes af Højesteret.

1) Dette er næppe Langholt Hovedgaard i Horsens kommune, 2 mil

fra Aalborg, men en anden gård, der var fæstegård under Lyb¬

vad; den siges at ligge vest for Skæve bro, henad Karmisholt
til.



De blev imidlertid benådede, og straffen ændret til tugthus på

livstid. Efter 4 års forløb slap de helt fri. - men med de 3 års

væretægtsarrest havde deres selvtægt overfor tyvene dog kostet dem
7 års fængsel.

De vendte hjem ærede og agtede, som de tidligere havde været

det, og betragtedes som egnens velgørere, der havde friet beboer¬

ne for tyvebanden, og man lagde altså ingen vægt på, at drabet

var sket på en ualmindelig rå og grusom måde.

Af de 170, der under sagen blev tiltalt i forbindelse med,

at banden blev opløst, blev kun l frikendt, 169 blev dømt for ty¬

veri, hæleri m.v, ialt 800 forbrydelser blev påkendt.

Neibere blev forsat til et embede i Aalborg, hvor han intet

havde med retsforfølgning at gøre, og erstattet af en herredsfoged

H. 9. Gad, der kunne holde bedre justits.

En mand, der spiller en stor rolle ved opklaring af begge

disse store sager, er en politibetjent Lundbymølle, der var almin¬

delig frygtet for sin hårdhændethed; var først en mand taget af

Lundbymelle, slap han ikke let fri igen uden at være dømt for et
eller andet. Det fortælles, at når forhørsdommeren slog et smæld

med låget på sin snustobaksdåse, var det tegn til, at Lundbymølle

skulle træde i funktion, og lussingen faldt øjeblikkelig, selvom

dommeren altid bagefter bebrejdede ham det: "Hvad sIår De manden

for, han er jo så flink, som han kan være," en af fangerne var

dem dog for durkdreven; når forhørsdommeren smældede med Iåget,

bøjede han straks hovedet, så Lundbymølle ikke ramte, rettede sig

op og sagde: "Gud velsigne Dem, Hr. Kommerseråd" - han var nu

-justitsråd.
Lundbymølle blev dannebrogsmand efter sin tjeneste i disse

to store sager, men senere gik han dog for vidt og blev efter en 
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pryglehistorie i en beværtning straffet med vand og brød samt af¬

skediget som politibetjent. Så fik han plads ved en straffeanstalt,
og man må have medlidenhed med de stakkels Tanger, der nu kom under

hans hårde hånd.



E(Der mading )-geedett 641).
Vvnnde Auke Lnd 3-1e-

på Jens Barfod til Sædding Storgård blev adlet i 1455, var

adelskab en mere faktisk end retlig institution; det var knyttet
til jordbesiddelse og tilkom de slægter, der økonomisk og socialt

var nået til et sådant stade, at de kunne præstere Rostjeneste og

derfor oppa skattefrihed for jorden. Disse slægter var uradel, og

blandt disse voksede de store slægter frem, der ved udstrakte besid¬

delser og gammel rigdom var nået frem til højadelen, og blandt hvil¬
ke rigsråderne valgtes. Lavadelen var ofte ikke meget forskellig
fra bendestanden, og der skete stadig tilgang til og afgang fra lav¬

adelen, eftersom den kunne præstere den kostbare udrustning af mænd

og heste til krigstjenesten eller ikke. -
  -  -  først under krin af Sommeren begynder brevadelen at opstå,

hygget på kongelige adelsbreve, men ret fåtallig; det siges1) "at
af brevadelen kun ganske få opnåede en blivende plads i adelen, og

ikke en eneste nåede op i højadelen."Herefter må man ikke spejde efter særlige bedrifter eller og
fentlig indsats som grundlag for adelskab på disse tider. Det var
vel nærmest en konstatering af, at den pågældende havde nået en så¬

dan skonomisk stilling, at han nu kunne præstere krigstjeneste til

hest. Har det fortælles, at Jens Barfod blev adlet mod at kvittere

sin gældsfordring mod Kong Christiah I, er dette meget rimeligt,
da han ophåede skattefrihed for jorden, hvilket vel nok var enhver

jordejers drøm på disse tider.
at imidlertid adelskabet ikke kunne hævdes, er givet, og der

er kun tvivl om, hvor hurtigt det måtte opgives. Jens Barfod skri¬
ver sig ikke "væbner" (Anape, armiger, famulus) i det eneste brev,
der findes fra ham (1486), men forsegler med sit våben,

1) Thiset. Historisk Tidsskrift ) I 524 flg.
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l den fortegnelse over adelsslægterne, der er optaget i den

store resess, som 30. oktober 1936 udstedtes i København — efter

stændermødet, der vedtog reformationens indførelse - og som nævner

de adelsslægter, der var indkaldt til stændermødet, er slægten

Barfod ikke nævnt. Nr. Albert Labritius udtaler derfor i sit værk

"Sanmærks riges adel, dens tilgang og afgang 1536-1935" (Kbhvn.
1846), at han i sin fortegnelse har udeladt slægten Barfod, og han

tilføjer "var før 1536 gaaet over i bondestanden"2),
Rbiset+) udtaler, at recessen nævner 173 slægter, men mang¬

ler 62, vistnok nærmest fordi disse slægter til det givne tids¬

gunkt ikke talte her i landet hjemmeværende myndige medlemmer af

mandken. Ar de slægter, som recessen savner, nævner Thiset blandt
"de endnu (1836) levende slægter" også slægten Barfod, men i sin
opgørelse over senere uddøde slægter opfører han Barfod (1564);
hvad grundlaget er for dette årstal, ved jeg ikke, men det kan jo

også være ligegyldigt. Det er muligt, at Thiset senere er kommet i
tvivi om dette årstals rigtighed; i "Nyt dansk adelsleksikon" af
Lhiset og Hittrup (1904) skriver han om slægten Barfod Slægten
synes endnu at være til, men var alt før 1660 sunket ned i ufri

Stand (1.s. pag. 18). I hvert fald er det tvivlsomt, om den Lau¬
rits Barfod, der i 1576 lod våbnet skære i Nørre Nebel kirkes mands¬

stol, ikke hørte til den generation, der ikke længere regnedes
til adelen, og om adelskabet ikke er bortfaldet allerede under

Jens Barfods sønnesøn, der i hvert fald levede 1563+). Da denne

mand hævnes som herredsfoges 1541, synes slægten ikke at høre til

dem, der, som Thiset anfører, ikke havde myndige medlemmer i 1536,

2) 1.0. pag 17.
5) Hist. Tidsskrift 7 I pag. 524 flg.4) la Cour. Bidrag til Barfod- og la Cour-slægtens historie I pag14


