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Min mors familie er dels bønder fra Vestjylland, familien
Tang, dels handelsmænd fra Christianshavn - Familierne Meinert og
Fenger. Om dem og deres liv ved vi meget mere end om den fædrene

familie, dels fortæller mor og mostrene mere, dels foreligger der
meget skriftligt om dem; herpå skal jeg senere komme ind. Anna har
i sit "Forsøg paa et Overblik over Slægterne Meinert-Tang-Fenger",

som hun udarbejdede og lod trykke i 1922 samtidig med, at hun sam¬
lede den væg med familieportrætter, som hun havde indrettet i en af
stuerne på "Vosborglille", givet en indgående redegørelse for disse

familier, og til denne vil jeg henvise, idet jeg her kun for over¬
sigtens skyld hidsætter en kort stamtavle, kun omfattende vore di¬

rekte fædre, indtil linierne for vort vedkommende mødes da vore
bedsteforældre bliver gift 22. december 1837.



Tang Bjerregaard - Noe

Simon i Meldgaard
ca. 1620

8: n Søn
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:Peder Simonsen, Nørtang :Johannes Prætorius :Niels Nielsen Bjerregaard:
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Tang.

Om slægten Tang har Storgaard Pedersen, lærer og personalhi¬

storiker i Ringkøbing amt skrevet en i 1921 trykt monografi, og
dernæst findes et skrift "Nørre Nosborg og dens ejere gennem 600 Aar",
som Andreas har udarbejdet for Ringkøbing Amts historiske selskab,
og som giver en værdifuld og interessant skildring også af de med¬

lemmer af den Tangske familie, der har ejet Vosborg, til dette kan

jeg særlig henvise. Jeg har benyttet begge dele i nedenståendeskildring uden at gøre særlig rede for, hvad der skyldes hver enkelt,
hvilket formentlig kan tilgives mig.Om det ældste på stamtavlen opførte medlem af slægten Simon
i Meldgaard ved man kun, at han nævnes i lensregnskabernes skatte¬

lister i arene 1620-33, og der er intet bevis for, at han var bed¬
stefar til den Peder Simonsen, som med sikkerhed kan siges at være vor
stamfader i 7de led.Meldgaard i Ulfborg var ryttergods, cirka 8 tdr, hartkorn;
der var to fæstere hver af sin halvgård, nemlig Peder og hans bro¬
der, der var en ondskabsfuld og trættekær person, som det var meget

vanskeligt for Peder og hans kone Maren at leve fredeligt sammen
med; han væltede en søndag Maren om i møddingpalen, da hun kom fra

kirke i sin bedste stads, men værre var det, at han en dag da han

fik besøg af nogle af Schwanwedes ryttere - generalmajer Schwanwe¬
de ejede den gang både Nørre og Sønder Vosborg - der var meget

ubehagelige gæster - formåede dem til at forlægge besøget til bro¬
derens del af gården. Da de her var nærgående mod konen, smed Pe¬
der dem ud og var herefter meget bange for, hvad Schwanwede, der

var meget øm over sine ryttere, vilde sige. Maren gik imidlertid op
på Vosborg og talte med generalen, der gav fæsteren ret overfor



-4-

rytterne og lovede Peder og Maren den første gode fæstegård, der
blev ledig - det blev Nør Tang, og her flyttede de snart efter ind,

og de blev da fri for det besværlige naboskab med broderen i Meld¬
gaard. Her er der fortællingen om, hvordan en dag nogle år efter

Maren i sit køkken får besøg af en hende ukendt lille kone, der be¬

der om at låne et brød - hun får det største, Maren havde i sit

spisekammer - og da denne undrer sig over, at hun ikke har set hen¬

de før, svarer konen: "Det var da underlig, jeg har været din nabo

i 5 år, for jeg er bjergmandens kone i Sorte høj lige ved jer gård

og til tak for brødet skal jeg love dig, at I og jeres efterkomme¬

re i femte og sjette led aldrig skal savne brød." - med det samme

var konen borte. Da vi - mine søskende og jeg - er 7de led efter

Peder og Maren - kan vi glæde os over, at vi heller aldrig har sav¬
net brød, selv om bjergmandens kone ikke har udstrakt sine løfter

til vor generation, og vi må håbe, at det må gå de efterfølgende
led ligeså godt.Sortehøj har vi tidt været oppe på, når vi var på besøg hos

Andreas Jørgensen, der købte Nørtang af moster Christine.
Peder og Maren Tang havde flere børn, som vi ikke ved noget

videre om, og jeg nævner kun min tip-tipoldemor, Maren (1713-1785),
der 1732 ægtede Laurids Christensen fra Holm i Ulfborg sogn, der

overtog fæstet efter sine svigerforældre.Han var en ualmindelig oplyst mand, der skrev smukt for sig.
Jeg husker den ualmindelig smukt og tydeligt skrevne seddel, der

lå i biblioteket på Vosborg, hvor han opregner alle sine 12 børn

med fødselsdato og tilføjer: "Gud bevare dem alle af Naade for
Jesu Skyld." På den tid var det "Bondeplageren" Henrik Johan de

Leth, som var herre på Vosborg, men Laurids Tang var en af de få,

der turde træde op imod ham, og disse samtaler endte ofte med, at



-5-

han blev og spiste til middag med herremanden.
Navnet Tang tog de efter gården, men der var for resten fle¬

re gårde på egnen, der kaldtes Tang - Vestertang og Lilletang,
Hernhutterne virkede den gang missionerende i Vestjylland,

og Laurids Tang var blandt dem, der sluttede sig til brødremenig¬

Reden, der her i landet havde sit hovedsæde i Christiansfeld,

Han og Maren havde 12 børn. Det gik dem alle godt i livet,

så godt, at han og hans hustru så tre af deres sønner og to af de¬

res døttre som ejere af 6 store hovedgårde eller omtrent 14 kirke¬
sogne imellem Ringkøbing, Lemvig og Holstebro. 1)

Vor tip-oldefar, Peder Lauridsen Tang, var deres fjerde barn,

Men ældste søn. Han har sikkert gået i skole i Ulfborg, hvis skole¬

væsen blev nogenlunde ordnet i 1742 - vel et af de få steder, hvor

Christian den 6tes skoleforordning af 23. januar 1739, der første
gang indførte skolepligt i Danmark også for almuen, synes at have
haft nogen virkning - og var i hvert fald så vel oplært, at han al¬
lerede ved konfirmationen fik plads som skriverdreng på Hindsels på

1) Dette skrives i Secher og Richardt, "Danske Herregaarde" i Teksten
til billedet af "Nørre Vosborg", som vistnok stammer fra bedste¬
far.Jeg kan imidlertid ikke rigtig få det til at stemme. Føl¬
gende af børnene blev ejere af hovedgårde: 1) Mette (1734-1815),
plet med Niels Chr. Finsen Vad til Øgelstrup og Stenumgaard.
2) Peder (1737-1826) til Nørre Vosborg. 3) Jens (1742-1789) til
Udstrup. 4) Søren (1743-1795) til Timgaard. Den anden datter, som
skulde have eget en hovedgård, må være Maren, der var gift med

Anders Nielsen Vestergaard i Ulfborg, men hans ejendom var næn¬

pe en hovedgård; han kaldes gårdmand.
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Thyholm, en herregård, som en af faderens gode venner, købmand Pe¬
der Isager havde købt i 1750. Før den tid vogtede han kreaturer
for sine forældre og så ofte over mod Nørre Vosborgs bygninger,
omgivet af de høje linde, idet han tænkte: "hvem der dog en dag

kunde faa en saadan Herregaard at bo i". Dette kan lyde sandsynligt
nok. Nørtang ligger højt, og sydvest derfor ligger Nørre Vosborg

med ager og eng omkring sig; porttårnet var der ikke - det byggede

Peder Tang -, man kørte den gang sønden ind ad gården, hvor nu vej¬
en går medlem storhaven og sønder haven, og de takkede gavle har
bedstefar sat på Predbjørn Gyldenstiernes hus, der dengang havde
afvalmet tag, der jo nok var fuldt så kønt, haven strakte sig dernæst
næppe mod syd stort længere end til volden - hvad der ligger udenfor,

har grandmana, såvidt jeg ved, plantet, men de høje linde om gården
knejsede da med større kraft og frodighed end nu, så alligevel har
det for den lille Peders øjne kunnet præsentere sig som en herlig

gård, der nok kunde være værd at eje. En anden fortælling fra hans
barndom om konen, som falbød æbler til hovbønderne, og da den lille

hyrdedreng beder om et, svarer: "Du stygge dreng, vil du have et
æble til gave af mig fattige kone. Ser du da ikke det store guldæble,

der ligger i din hånd," minder for meget om de vandreæventyr, der

så ofte fortælles om fattige drenge, som har haft heldet med sig.

Rigtigt er derimod den anden fortælling fra hans barndom om fa¬
deren, der, da Peder var 13 år og skulde i købmandslære i Ringkjø¬
bing, måtte henvende sig til Henrik Leth om et fribrev for sønnen,
så han kunde flytte fra godset, uhindret af stavnsbåndet. Laust
Tang havde de 100 rdlr i lommen, som et fribrev sædvanligt kostede,
men Leth vilde ikke nøjes med dette beløb, men tillige have et

stykke eng, som Iå i Øgelstrup Vad og strakte sig som en tunge ind
i Vosborg jorder. Bonden måtte give sig, skønt dette engstykke van¬
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skeligt kunde undværes ved driften af Nør Tang, men da han på hjem¬

vejen gik over dette stykke jord og tænkte på, at det nu ikke mere

var hans, brast han i gråd, og det glemte Peder Tang ham aldrig - 
frihedsbrevet - dateret 28. februar 1750, - da Peder ikke var fyldt

13 år, han var født 21. juni 1737 - havde han i lommen; det findes
endnu i arkivet på Nørre Vosborg (muligt er det dog med andre ar¬

kivalier afleveret til landsarkivet i Viborg.)Peder kom efter at have været på det omtalte skriverkontor
til Ringkøbing, hvor han var lærling forskellige steder, blev der¬

efter factor på Holland1) og endte som medhjælper hos Christen Iver
Noe. Denne var en dygtig og fremadstræbende købmand, der havde op¬
arbejdet sig en stor forretning; men som ivrig Herrenhut var det
ham vanskeligt at drive forretning, da denne altid var tiI en vis
grad forbundet med smugleri. - Der var dengang for at fremme den

hjemlige industri indførselsforbud mod en del varer, som kunderne

gerne vilde have, og som måtte smugles ind; med de stedlige betjen¬
te affandt man sig let, værre var det med de københavnske kontrol¬

lører, der sendtes omkring for at revidere; de kom ofte ud på nat¬
ten for at kunne komme uventet. Den stedlige vægter kom da om nat¬

ten, bankede på skodderne: "De fra København er her." og så gjaldt
det om i en fart at få gemt væk konfiskable varer, således at lage¬
ret var klart og fint, når embedsmændene kom; var varerne gravet
ned i møddingen, som nok kunde hænde, var de jo nok ikke meget

værd, når de kom frem igen. 1761 opgav Chr. Iver Noe derfor sin
forretning og afstod den til sin bodsbetjent Peder Tang og rejste
1) Moster Christine Valeur, født Tang, har efterladt et lille hæfte

— nogle sammenhæftede blade i ostav - særlig om bedstafars liv - det
slutter med 1845 og er altså ufuldendt, men giver en del op¬
lysninger, der er kilden til nogle af de her anførte meddelel¬

ser.
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med sin familie til København, hvor han købte en bryggergård på

Christianshavn.
Peder Tang drev forretningen videre med iver og dygtighed,

så han blev en holden mand, der i 1774 havde part i størstedelen
af de 12 skibe, som Ringkøbings købmænd den gang havde i drift,
23. Oktober 1766, da han var 29 år, giftede han sig med Mette Bag¬
ges Kjær (1742-1767), datter af borgmesteren i Ringkjøbing Niels

Mikkelsen Kjær (1703-1749) og Susanne Eilertz (1703-1791), der

var datter af Johan Christoffer Jacobsen Eilertz (1666-1721) rektor

i Kolding 1689, Præst i Ringkjøbing 1690, Provst og Consistorial¬
 Assessor, og dennes hustru Mette Jensdatter Bagge (1683-1770). Vi

har desværre ikke noget billede af Peder Tang, ejheller af hans
kone, men af hendes mor, Suzanne Eilertz og af dennes forældre

findes malerier, af hvilke fotografier hænger på min væg. Suzanne

Eilertz er en rokokoskønhed med lange hårlokker ned ad den nøgne

barm og med en lang flasketrøje. Moderen en meget imponerende
selvbevidst dame i rigt barokudstyr1). Vor tip-tip-tipoldefar provst

Eilertz ser mere jævn ud ved siden af sin imposante kone. Det parti,

Peder Tang gjorde, viser jo iøvrigt, at han regnedes mellem Ring¬

kjøbings bedste selskab.Den unge kone var 24 år, da hun blev gift; året efter, den
2. august 1767, fødte hun sin mand en søn, der fik navnet Niels
Kiær Tang; hun fik imidlertid barselfeber og døde 14 dage efter

den 15. august og blev begravet i Ringkjøbing kirke under kirke¬
1) De to billeder, der svarer hertil, er biskop Lodberg - en myn¬

dig prælat - der var gift med provst Eilerts søster Johanne, og
hans kone med det pudsige hovedsæt. Biskop Lodberg havde været

lærer for den "dumme" prins Jørgen, der blev gift med dronning

Anne af England, og havde rejst meget i udlandet med prinsen.



-9-

gulvet. Dette var et meget hårdt slag for Peder Tang, og han gif¬
tede sig aldrig igen.Peder Tang fortalte senere, at han, da konen var død, sad
ved det ganle barokbord, der senere kom til Vosborg, støttede sin
arm på stanpladen og græd, så pladen blev våd af hans tårer; det
var det bord, hvis udskårne havfruefigurer bedstefar kyssede, når
han kon af vognen efter køreturen til Ringkjøbing. I mange år gik

han og begjmrede sig over, om konen nu også havde været rigtig død,

de hon blev nogravet; han mente, at hun havde ligget så uforandret
i kisten, skønt det var en varm sommer — tilsyneladende uden at gå

i forrfdnelse, og der gik på den tid mange fortællinger om perso¬
ner, der som skindøde var begravede, var vagnede igen og forgæves
hevde strids for at få laget på kisten op, så man, når kisten se¬

nere blev menet, kunde se, hvorledes de havde drejet sig og banket

med kistelaget. Han havde imidlertid i sine senere år en Jomfra i

hadet - srethe Kirkemann - som passede ham så godt; "orethe, hvor
er dett - og hvor er dett" kaldte han bestandig. Da hun mærkede,

hvodledes denne tanke optog den gamle, rars gik hun til kirken, fik
Hhaven menet, hvilket var besværligt, da der stod en kirkestol over

den, kom derned, lod kisten lukke op - der strømmede en daft af
humle og tørrede urter op imod hende fra de urter, hvori liget var
lagt ned, og da hun kom hjem, kunde hun sige til Peder Tang: "Du
kan jeg hilse fra jer salig kone, hun ligger så rolig og så frede¬
lig i sin kiste, som da hun blev lagt derned." Det var da pant
gjort, og Peder Tang fik fred i sin sjæl.1787 købte han og broderen Søren Tang for 77.100 rdlr Nørre
og Sønder Vosborg gårde og godser ved aaktion efter Christen Linde
Priedenreich, der havde ejet Tallisbjerg, Nørre Vosborg, Sønder

Vosborg, Stenumgård, Øgelstrup og et pår andre godser, men var død
i 1786, således at alle hans ejendomme blev solgt ved auktion,
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er senere solgte de to brødre Sdr. Vosborg gård og gods til Schack

Halder de Hofmann for 39.300 rdlr, og Peder Tang overtog Nørre
Vosborg som eneejer. Hovedgården havde da 66 tdr, hartkorn, de til¬
liggende kirketiender 57 tdr. hartkorn og bøndergodset 233 tdr,
Bartkorn, og da den i 1660 havde været sæde for en adelig familie,

var det altså , hvad man den gang kaldte en komplet sædegård. Fer

Peder Tang indlod sig på købet af Nørre Vosborg, forvissede han

sig om, at de skønne linde, som han huskede fra sin barndom, stod
der andnu, og først, da han så, at lindene endnudvar friske, af¬
sluttede han købet.

a han overtog godset, var det i mådelig forfatning; lade¬
garden Iå næsten på jorden. Det første, han gjorde. var at gå op

og hilse på Henrik Leths enke, Sophie Linde, som boede i den østre
de af det hordre hus, ud for hvilken den del af haven ligger,

som endnu i vor barndom blev kaldt "gamle frues have" efter den

Damle fra Sinde. Hun havde en lejlighed der, hvor hun for livstid

skulde bo med sine to jomfruer, men alt var dårligt vedligeholdt,
og det regnede ned til hende. Hun hilste ham velkommen som ejer og
glædede sig over, at godset nu var kommet på så gode hænder, - hun
kendte jo bade ham og hans familie godt, broderen Laurids Tang

(1746-1796) sad endnu på dette tidspunkt på fæstegården Nørtang,
hvor han døde, og moderen Maren Tang levede endnu i flere år, efter
at sønnen havde købt godset, hun døde først 1795 - Fru Leth kom

imidlertid hurtigt ind på det utætte tag og bad om at få det gjort
i stand; det lovede Peder Tang at gøre med det samme til stor for¬
trydelse for sin forvalter Christen Stenum, der var blevet ængstelig
for alt det, der trængte til at blive gjort i stand: "Her står vi
med den halve sommer gået, og laderne er ikke til at bruge. Lad os

få Avlsgården i Stand først, så dør Kællingen vel imens." Ped
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Tang nåede dog begge dele. Begge laderne blev opbygget, den ene

1789 og den anden 1790. l den hordre lade findes på en bjælke smukt
udskåret med tydelig skrift;

48 1768 loed Peder Tang de 7 Østerste Gulve fløtte fra

Søndre lade herover samt reparere; og 1789 de 6 Mesterste Gulve
af hye tilbygge og alt samme Tid grundmure",Men forvelter, som var med ved besøget hos fru Leth, Christen
Stenum købte senere hovedparcellen af Sønder Vosborg, da gården

blev udstykket, og hans familie ejede denne ejendem i over hundrede

år.

Peder Tang boede ikke på Nørre Vosborg, men blev boende i
sin købmandsgård i Ringkjøbing. Han kom imidlertid meget på sin

gård og byggede det smukke og karakteristiske porttårn - årstallet
herfor har jeg aldrig set anført; det skal være efter tårne, han
havde set på forretningsrejser i Holland. EI tårnet lod han ophænge

en klokke med følgende indskrift
"Paa det, at Tidens raske Gang

med fimeslag og Klokkeklang

paa Vosborg kunde høres,

derfor lod Peder Tange den

hos Reimer Klokkestøberen

i Randers færdiggøres"
Klokken må jo herefter have været i forbindelse med det tårnur, der

findes over parten, men der blev også ringet med klokken ved hejti¬

delige lejligheder, som da kong Frederik XVI Sengang kørte forbi -
men den Gang faldt den ned og gik i stykker. man var lidt bekymret
for, hvorledes man skulde få dette fortalt til Peder Tang, bedste¬

far - sønnesønnen Evald Tang - skulde da tage til Ringkjøbing og
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sige det, men han kom hjem uden at have fået det fortalt, og den

gamle fik det vist aldrig at vide.
hver søndag kom P. Tang gerne til Vosborg; at køre de 4 mil

regnede man den gang ikke for noget. Heller ikke at gå vejen, var
noget at tale om; jeg husker at have set en billet fra Niels Kjær
Tangs kone til svigerfaderen, om at "kjære far? jo holdt så meget

af laksehoveder, og at hun derfor havde ladet gåsepigen "løbe" til

Ringkjøbing med sadan et pænt hoved, som han skulde have. Den gamle
gav senere hen, da bedstefar havde overtaget gården, denne en re¬
primende, fordi han havde ladet en "dreng" løbe til Ringkjøbing

med nogle penge, han skyldte P. Tang; det var ikke noget at sende
en dreng med så mange penge den lange vej.

far 2. Tang sendag morgen var kommet til Vosborg, gik han
gerne til gudstjeneste i en af sine tre kirker - Gørding, Vemb og
guer - og gik siden på besøg hos sine fæstere, beså deres bedrifter

og gev dem gode rad, og hans ord blev husket; mange fæstebønder
kunne siden sige til hans sønnesøn - vores bedstefar - om et eller
andet, hvad det nu var "det saave gammel husbond, det hover a saa

godt Han fik fra Holland indført kartofler til Vestjylland og
delts dem ud til bønderne til avl, men de blev ikke modtaget med

begejstring "det er svineføde, men hvis Husbond vilde fly dem Mor¬
redder (Gulerødder)."Han blev som sagt aldrig gift igen, men han var undertiden
bange for, at man skulde tro, at ingen vilde have ham. Overfor nog¬
le studeprangere, som besøgte ham, udtalte han, at han sagtens kun
ne faa sig en kone; der var så mange, der vilde have ham, at en 

række af dem vilde nå fra broen op gennem ladegården til porttår
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"dov, tom de ham eet for an"t, så tom de han for hans pang1),
sagde een: "De tint wal, han kun" et løm læng", sagde den anden: "Jon¬
Jon, den der løver til træng;, han løver læng." sagde den tredie¬
så talte Peder Tang ikke mere om sit giftermål."i ved som sagt ikke helt; hvordan hun så ud, men han for
en lille spinkel og adræt mand, hurtig i sine bevægelser, sirlig

tledt med knkhukser og strømper. Broderen Søren Tang gik gerne med
landskaftede støvler og drillede ham for hans fine påklædning. En

dag, sa de mødtes ved fjorden, tog han ham på armen og vadede med

t godt stykke ud i vandet, hvor han satte ham ned, idet han
4de: "Nu vil jeg gerne se, hvad din finhed duer til"¬

Jeg far altid tænkt sig, at den skildpaddesdise med udskiret
lag og selvrand, som jeg i sin tid har fået af moster Chri¬er

de stamme fra Peder Tang; den er barok og kunne godt sestin

lidt hollandsk ud.Han tjente sig en pen forane; da sønnen skulle giftes, fan
han tillyde ham enten at få Nørre Vosborg kvit og frit eller en stor

nnge;: sønnen valgte det første, men havde ikke altid lette år
på Vosborg, en overgang foreslog faderen ham endogså at søge godset

solgt. - damle Peder Tang havde mange udestående fordringer og tab¬
te ofte penge på upålidelige debitorer; der fortælles om en mand,

som han havde rykket, og som meget ophidset kom til ham; i har skro¬
Tangig on brev (brev) fer Teng, og der har Aller væt en brev i si hos
1) sår jeg forsøger at skrive jydsk, ved jeg godt, at det er slet

gjort, enhver må sætte sin jyske accent på fortællingen, så godt
han kan. Jeg kan ikke gøre det bedre, men synes, at fortællingern

bør gengives nogenlunde, som jeg har hørt dem - derfor antyder jeg
den jyske tale.

2) Christine Valeur (1838-1928), f. Tang, ejede Vosborg fra sin n
død 1880 tiI 1923.
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Far jeg går videre og fortæller om min oldefar, Niels Kjær
Tang, må jeg gå tilbage i tiden og tale om familierne

Bjerregaard og Noe
Om Fjertegaarderne findes oplysninger inet lille særtryk af

Shamlinger til jysk Historie og Topografi", der indeholder nogle
ogtognelser af bedstefar, som far har foranlediget trykt her.

Men ældste, vi kender, er Niels Nielsen Bjerregaard (1676-1752)
der er født i Benvig. Da han var 8 år - 1684 — brændte det meste af

Senvi, også hans fars købmandsgård; hans mor samlede alt deres sølv¬

tej i et Forklade og låb ud på gaden; her traf hun en kone, som råb¬

te; aa ma fo dert Nølv, d ska bjærg" et" - og skant hun ikke kendte

konen, gav hun hende i sin forfjamskelse forklædet og løb igen ind
i det brændende hus, - men siden så man hverken noget til konen el¬

ler sølvet.
Niels Bjerregaard vilde ikke være købmand; men blev forpafter

så Andskkloster; her blev han kun 22 år gammel gift med Kirstine
Mikkelaseteer Eils (1684-1799). Han var en stille, rolig og gud¬

Trygtig mand. Hun var ung og livlig, selv om hun også var en gud¬

Trygtig kvinde. Det fortælles, at da en flok ulve, som dengang end¬
nu gjorde megen skade i Vestjylland, en aften havde fået fåreflok¬

ken adskilt og drevet ud på heden, hvor den let vilde blive deres

bytte, ilede manden ind i sit kammer, kastede sig på knæ og bed
vorherre om hjælp, men konen satte sig pååden raskeste hest og
smurte sammen med avlskarlen af sted over heden uden at frygte

hverken ulvene eller de bratte bakker ned mod fjorden. Hun havde
en svebe i hånden og fik jaget ulvene bort og samlet fårene, så de
kom velbeholdne tilbage til folden; denne historie er fortalt af
tante Mathilde Krarup, f. Tang1), som havde den fra sin mor, gra

1) Malilde fraran (120-182) D Tange beddtefare Vegst, sester
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mema på Vosborg, der igen havde hørt den af sin mmun, Marthe Bjer¬
regård Joe, der var en datter af Kirstine Mikkelsdatter Riis.

Niels Bjælregaard købte senere gården Nørre Vinkel og levede
der med min kone, der fødte ham ialt il børn; det lode var Marthe
(1723-1803), vores tip-tip-oldemor.

n af de undre var Marie, der blev to gange gift, først med

en nongelig selvpop, Kelser, anden gang med købmand Lassen, der hav¬
de heltegård i forpagtning. Det er om hende, der fortælles, at hun,
sa hen sammen med en veninde kom til gården, hørte, at husjomfruen
en jendes Slandi var syg og gik ind til hende. De havde vel mistanketh
hende og låvede en komedie om, at de syntes at høre barneskrig og
da jemfra Ulaudi blev forskrækket, gennemsøgte de værelset og fandt
et lødt barn i en dragkisteskuffe. Det var født i dølgsmål og dræbt,
Om den ulykkelige Moder blev arresteret og dømt fra livet. Hendes

for havde været kongelig forstbetjent og ansøgte kongen om nåde, men
Christian EI svarede: "det gør os ondt, at det skal gå en af vor
Clandis børn så ilde, men Vi kunne ikke forandre Guus love." Hun gib
sim ded med rolighed i møde, havde pyntet sin hvide dragt med sorte
slejfer og ved henrettelsen "beteede hun sig til Forsamlingens stør¬

ste opbyngelse", skriver Nikolaj Meinert1) i de erindringer, som er

en af kilderne til slægtens historie på den tid. Marie Lassens hand¬
lemåde stemmede måske godt med tidens tankegang, men jeg synes det

er ganske tiltalende, at det var søsteren og ikke vor tip-tip-olde¬

mor, om hvem denne begivenhed fortælles.
Marthe Bjerregaard var, skriver bedstefar - "en mild, sjælden

1) Deikelsi donetaen einert (1741-1077). Freder sil Vore Se elde¬
mødre og gift med bedstefars ældste søster, Mette Christine Tan

hans søsterdatter.
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from og "til Hænderne" meget dygtig Pige". Hun sluttede sig til Hørn¬

Rutterne, da disses missionærer kom til Vestjylland - hendes mor

vilde ikke slutte sig til brødremenigheden, men lod hende have sin
1De villie. Han var blandt de første i Danmark, som blev konfirme¬

ret, idet konfirmationen først blev indført af Christian den VI ved
efordn. 13. Januar 1736; "hun talte tit med Glæde om sin Konfirma¬

tion og som en Lykke, hun havde fremfor de ældre", skriver bedste¬

mor1).
ro af hendes brødre gik i Viborg skole, da den største og

seu køste del af byen blev ødelagt ved ildebrand 1726. Fra Nørre
Vigkel og takkerne om Lemvig havde man et pår dage set ualmindelig
stælk røg i Nst, og der gik rygter om en stor brand i Viborg. Just
som man vilde sende en karl til hest af sted for at hente sønnerne,
som de kørende på en lejet bondevogn; de havde ingen skade lidt,

men alt deres tøj var brændt. De blev senere begge præster i Norge.
6 Marthe besøgte dem i 1744, da hun var 21 år gammel; hun tog 24
dage om sejladsen op og 20 dage om sejladsen ned, så man må håbe.
at han har været søstærk. Hun var en tid ude som lærerinde og havde

selv en gang en skole i Holstebro. Ligesom brødrene var holdt til
studeringerne, var der nemlig sørget godt for hendes og hendes sø¬
stres oplæring i boglige sysler. Hun blev først gift, da hun var 30
år og mindedes altid med glæde sine jomfrudage på Nørre Vinkel. Hun
fortalte om "vi seks små piger i vort kammer på Nørre Vinkel". -
"vi skulde være flittige, og det var vi også. Til Mikkelsdag kom

de syv hammer - Moderens og de seks Døttres brodererammer - op på

Loftet og de syv spinderokke ned, og så spandt vi hele vinteren til
kl. 12 om aftenen; men når foråret kom, så kom de syv Nokke igen
1) Melly Elise Tang, f. Fenger (1807-1895), gift med etsterd

Andreas Evald Meinert Tang til Nørre Vosborg.
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på loftet og de syv remmer ned." Senere, da søstrene efterhånden
var blevet gift, mindedes hun sit eget rare lille kammer, og hvor¬

ledes hun engang, da hun kom op om aftenen, saae et riis stående
på himlen "ret saa gjørligt, ret saa gjørligt", men så kom da også
den store Hungsyge derefter". Dette må, efter hvad Københavns uni¬

varsitets ustronomiske observatorium har meddelt, have været den

store komet i 1744, der var en af det århundredes lysstærkeste, og
sem brdda omkring lste Marts var lysstærk nok til at kunne ses om

dagen. Den har gjort sig bemærket ved at have 6 haler, der bredte

sig vifteformet ud. Dette viser jo tydeligt riset på himlen, men

så kvagpesten først kom i 1746, må han dog undre sig over, at vars¬
let kom i så god tid.

ilt det tøj, som børnene gik med, var hjemmegjort og blev
skundet og vævet hjemme; det første "kranbodstej", de ejede. fik de.

da deres bredre var kommet som studenter til København og sendte
søstrene et stykke sirts tiI en kjole.ver
ed samme lejlighed fik moderen et fjerdingspund the med sor

spu kopper til, og dette var det første af den slags, som havde væ¬
ret på Nørre Vinkel.i Maldes Kirke hænger et opitafinn m em måalet tretavle såen
videre kunstnerisk værdi: over "den fordum fornemme Kror af Nør
Vinkel, nu salig mand Niels Nielsen Bjerregaard, fød i Lemvig 1676,
død på Nør VinkeI 1737 efter 38 Aars lyksaligt Egteskab med den dy¬
dige og gudelskende matrone Kirsten Mikkelsdatter, født i Norden

Kjær 1684, død paa Nør VinkeI 1759. Disse kjære og gudfrygtige for¬
ældre havde imidlertid udi et velsignet ægteskab avlet Il Børn",

derefter opregnes børnene.Medene de boede på Nørre Vinkel efter faderens ded, var 4e
igen engang, hvor ulvene kom over fårene. En aften kom avl
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og meddelte, at fårene havde "forløbet" sig ud i heden og ikke var
kommet hjem; der blev sendt folk ud med lygter for at lede; de syn¬

tes undertiden, de kunne høre brægen, men måtte, efter flere timers
forløb vende om med uforrettet sag. "Lad os lade døren til fårestien

stå åben, så kommer de nok hjem af sig selv", sagde moderen. Avls¬
karlen hørte dem også bræge ved 2-tiden og gik ud med lygten for at
se efter dom. De var kommet hjem, men der manglede 10, som ulvene

havde taget, og nogle af de hjemkomne havde blod på pelsen. Helt
blev ulvene først udryddet i Vestjylland, da der blev sat en pris
på hver ulv, der blev nedlagt (Fr. 183 apriI 1732 838).

Den 17. august 1753 blev Marthe gift med købmand i Ringkjø¬
ing Christen Iver Noe, som er omtalt ovenfor. Han var også Hernhut,

og det er muligt, at det var menighedens forstandere, som fik par¬
tiet i stand, som skik var mellem brødremenighedens medlemmer. Det

gik imidlertid godt, og man har ikke indtrykket af andet, end at
ægteskabet var lykkeligt.Christen Iver Lauridsen Noe var født i juni 1723; han døde
først 21. juni 1799, altså 76 år gammel. Hans forældre ved vi ikke

andet om end at de var agtede borgerfolk i Ringkøbing. Navnet havde
han efter Noe sogn, ikke langt fra byen, og derfra må slægten derfor

stamme; brødre havde han ikke, såvidt vides men søstre, af hvilke
to blev gift med to brødre Isager, der begge blev ejere af herregår¬

de i Jylland; det er vel en af dem, hos hvem Peder Tang kom efter

sin konfirmation.nden marts 1733 fødte Marthe Bjerregaard Noe - hun be¬
Den2

holdt altid sit pigenavn - sin eneste datter, der efter begge bed¬

stemødre blev kaldt Maren Kirstine. Hun var 6 år gammel, da faderen

solgte forretningen i Ringkjøbing og købte bryggergården på Chri¬
stianshavn. Den Iå på hjørnet af lille Borvegade og lille Konge¬
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gade; lille Torvegade er den nuværende Torvegade, lille Kongensgade

den sydlige ende af Kildersgade ned mod Christianskirken; ejendom¬
Men er den nuverende Torvegade no 26 og Wildersgade n8 23; Chr,

Iver Noes bryggergård eksisterer ikke mere, den er forlængst nedre¬

vet.

Alle familiens ejendele, som skulle med til København, gik
med skib fra Ringkøbing - "lille Stine"Skunne senere fortælle om,
hvorledes hun huskede, at rullen blev bundet til skibet og søjlede
eeter dette på den lange rejse til København.

Familien rejste selv til lands; undervejs besøgte de venner
og brkendte, og det varede ikke så kort, før de kom til bestemmel¬

sesstedet.

geruden at brygge i sin bryggergård fortsatte Chr. Iver Noe
sine handelsforretninger; han handlede især med islandske prodakter

og ostindiske og kinesiske varer, som man i de dage kun behøvede at
købe på auktion og siden sælge en detail for at være sikker på en
ret benydelig fordel; han drev også noget skibsrederi og blev en an¬

set og formuende købmand. "Noget streng mod sine husfolk, hvoraf de

dygtige dog holdt af ham". Der er ikke noget billede af ham, så vi
ved intet om, hvordan han så ud. Hans dattersen Nikolai Meinert ud¬
taler i sine erindringer, at han ikke husker meget om han - han var

dog 2 år, da bedstefaderen døde - "uden at han hver Middag, jeg var
der, gav mig det sidste af det glas Vin, han drak, og hvori det styk¬
ke Sukker, som han kom deri, endnu laa usmeltet, og at han efter at

have spist satte sig paa sit Contoir i sin Lænestol med en Kridtpibe
i Munden, naar han da slumrede, tabte han Piben, som næsten altid

gik i tusinde Stykker. Stundem, men ikke ret ofte, fik jeg Lev til
at følge de gamle, naar de kjørte til Bryggervængen eller til dere

lille Sted i Valby. Dette lille Sted havde min pedstefader købt
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af Aarene 90, og ladet det istandsætte efter sin Smag."
Christen Iver Noe og Marthe Bjerregaard sluttede sig, da de

kom til København, straks til brødremenigheden, der havde bedesal i
Stormgade, hvor jeg husker at have set den, da jeg for undervis¬
Ringeministeriet bestyrede ejendommenci Stormgade., der var indkøbt
til Mationalmusmets udvidelse; de bevarede deres strenge og påtrde¬

stiske syn på tilværelsen hele livet igennem; ungdommens fornøjelser

ansas for synd, og spil, dans og komedie måtte aldrig nævnes.

Nikolaj Meinert skriver "Med al sin Religiøsitet var Marthe
Kierregaard Noe ikke ganske fri for Forfængelighed, ligesom der al¬

drig var noget simpelt eller plebejisk i hendes Væsen, var ogsaa

hendes flædedragt, naar hun var pyntet, næsten mere end borgerlig

og prægtigere, end hendes Mand billigede. Paa samme Maade klædte

hun Matteren, hvis Dragt altid var pyntelig og efter sidste Mode.
- Jeg husker også, at der er blevet fortalt, hvorledes Stine, naar

hun skulde i kirke, først blev snøret af en af pigerne og derefter

kom bryggerkarlen op og skulde knappe flasketrøjen, - men den gamle

fortalte senere sine børn "men I kan tro, lille Børn, at da jeg kom
hjem fra Kirke, fik jeg i en Fart Flasketrøjen af igen".Da datteren blev gift og fik børn, og disse voksede til, blev
det bestemt, at de skulde lære at danse; dette måtte imidlertid

holdes hemmeligt for forældrene, og helt godt var det ikke, da mo¬
deren en dag, da datteren Iå i barselseng, lukkede op for en person,
der meldte sig som "dansemesteren". "Der staar En derude og siger,
at han er Dansemester" rapporterede den gamle, men bedstemoderka

Molly Tang, som har efterladt meget livlige erindringer om sin barn¬
dom og ungdom1) - udtaler dog, at dette næppe gav anledning til
1) DEisse to arindringer" Seedstemoders    euee

Jenathan Kelderti. "er d. væsentlige Kfider tid. "erhreder
når jeg anfører noget i citationstegn, er det taget fra

k
se hæfter, som Anna har saa stor meg fortjeneste af at læ
maskinskrive og mangfoldiggøre.
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større ubehageligheder, "det er formodentlig . . . . slaaet hen med,

at Børnene skulde lære at rette Benene, men så vidt jeg ved, har

ingen af Søttrene nogensinde været paa Bal, og det var de Gamles
Skyld.

Skønt også Homedie var forbudt, togsvigersønnen dog pladser
i en loge i det kgl. teater, men når de benyttedes, hed det sig, at
man skulde på koncert.

Det var altså i et meget stille og alvorligt hus, at "lille
Stine" voksede op. Hun var imidlertid et "lille, livligt shol";
som eneste barn blev hun forkalet, og når hun gjorde sig vred, skul¬
de hun gøres god igen, og "det" udtalte hun selv som gammel, "var
jo galt, deri gjorde mine forældre ikke vel".Hendes søn Nikoldj Meinert skriver: "Hendes alvorlige moder
har vist med hende havt mangen Kamp, af hvilke dog for det meste

den eneste Datter gik seirrig ud; thi hele sit Liv igennem vidste
han at besejre sine Omgivelser, og at hun ikke misbrugte dette Ta¬

lent, maa tilskrives hendes i Grunden gode Hjerte og en vis Grad af
Godmodighed, som var hende egen."hun gik ret alene rundt i det store hus, kravlede som lille
pige ud af en loftsluge og ind ad en anden, kigede ned i nabogården,
listede ud på gaden. Læse havde hun ingen lyst til, og hendes bog¬

lige dannelse var altid meget ringe; hun søgte aldrig senere at

bøde på, hvad hun havde forsømt i sin ungdom og lærte aldrig at
stave korrekt; sønnen Nikolaj Meinert skriver: SStort lærte hun ik¬

ke i sin Barndom og jeg kan tilføje, heller ikke i den modnere Al¬

der, men med Undervisningen var det ogsaa daarlig bevendt. Slet be¬

talte Lærere og Lærerinder med ringe Evner kunde ikke bibringe det

levende og med Egenvillie stærkt begavede Barn mange kundskaber, og
senere optog et stort Hus og mange Børn hendes Tid . . .
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ikke fejler, at hun i det mindste i en Feriode af sit Liv har følt
Navnet deraf . . . . Hun skrev en maadelig Haand og ucorreet, med

hendes Tysk var det ringe bevendt, og Fransk kunde hun ikke med

eet ård, hun var en Borgerdatter fra det forrige Aarhundrede, men en

smuk fatter af sit Aarhundrede". Bedstemor, som holdt meget af

GrandmamuMeinert, skriver: "Hun kunde jo vist med sin gode Forstand

have århvervet sig Aandsdannelse, især da hun blev gift med en Mand,
der kunde have lødet hende . . . . men dertil havde hun ingen Lyst,

som jo ogsaa den ensidige Retning hos Forældrene, idet de havde
afskaaret mende fra enhver Kundskab, der ej umiddelbart hørte til

hristendommen, havde givet hende Afsmag for alt, hvad der hørte

til sogen, og da hun var selvraadig og førkælet, gik hun ikke ind

paa Andres anskuelser af Sager, hun ej forstod. Derimod vilde hun
gjerne være fin Dame, hvortil ogsaa Naturen rigelig havde udstyret

hende, mem at man ej kan være dette, naar man ikke engang kan skri¬

ve sit Modersmaal eller forstaa en Bog i dette eller nogetsomhelst

andet sprog, kunde hun ikke fatte."Til mændernes arbejde var hun derimod flink, og når der
skulde vaskes, stryges, gøres rent eller slagtes, deltog hun med
lyst og iver.Hun mindedes altid med glæde sine barneår i Ringkjøbing, og
sin jyske accent tabte hun aldrig selv efter 70 års ophold i Køben¬
havn.

Jeg ved ikke, om det er hende eller måske Marthe Bjerregaard
Noe eller en helt anden, det fortælles om, at hun kom ind i en for¬

retning i Kjøbenhavn og vilde købe noget legetøj; hun spurgte om

"spøgesager", og Kommisen sagde: "Madammen er nok Jyde", og hun

svarede: "Ja vel er a så, og det takker a da Gud for."Stine kunne huske Frederik VI fødsel, hvorledes hun løb
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i porten og lyttede efter kanonskuddene; og da man hørte, at de gik

voldene tre gange rundt, forstod man, at det var en prins, og ju¬

belen blev almindelig.
Hendes skæbne blev knyttet til Andreas Evald Meinert, og før

jeg går videre, må jeg derfor tale om ham og hans slægt.

Meinert
Andreas Evald Meinert var født 20. august 1742 i Dagebol mel¬

lem Tønder og Husum.

Hans far var Meinert Meintsen, der havde været skipper og

var - som sønnesønnen skriver - "en simpel, jævn mand . .. min
Faders Moder var derimod en meget fornuftig Kone, som vist har ført

regimentet saavel over sin Mand dom over Børn.
Hvorledes hun kunde beslutte sig til at gifte sig med min

Bedstefader, begriber jeg ikke, da han ikke var formuende og af en 
simpel oprindelse, medens hun var af en meget anset Familie. Henden

Fader var en Prælcsliur "
Dette er altså den karakteristik, vi har af vore tip-kip¬

oldeforældre, Meinert Meintsen og Helens Elisabeth Præterine

men det er et spørgsmål, om den ikke ligeså meget karaktericever

sønnesønnen. De havde 4 børn, af hvilke imidlertid kun den ældste

min tipoldefar, Andreas Evald Meinert, interesserer os Navnet
Evald, som derefter er blevet ikke ualmindeligt i familien, skr
ver sig fra, at mormoderen var en Evald, en søster eller tam

præsten Evald, digteren Johannes Evalds far. Evald er alte¬

navnet Noe fra efternavn blevet lavet til drengefornavn 4

En Morbroder af Andreas Evald var kommiteret

i Rentekammeret; han blev senere Komferemared

høj charge for en mand, der ikke var adels¬
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drengen i 13 års alderen; her blev han behandlet strengt og ukær¬
ligt. Han blev således sat til at stå vagt på et kvistkammer for

at kunne holde øje med, når onkelen på en ridetur bøjede om hjørnet
af gaden, så han straks kunne løbe ned og åbne poften for ham. "Hav¬
de jeg endda maattet staa i porten, vilde det have været en let Sag. 
sagde han senere, "thi da kunde jeg have moret mig med at se mig om,
men nu måtte jeg uafladelig have øjnene fæstede på et Punkt, thi

kun med den yderste Anstrengelse var det muligt fra Kvistkammeret

at naa forten i den Tid, som forløb, fra Hestens Hoved kom til Syne,

til Manden nåede Porten." Det hele lyder så utroligt, at man kan
tvivle om, at det virkelig er gået således til, men drengen har be¬

varet det i så fast erindring og fottalt det videre til sine børn,

at men må tro på beretningen. At disse Prætorius ikke har skøttet
en drengen, viste sig iøvrigt tydeligt deri, at de hurtigst muligt
skilte sig af med ham, da han blev meget syg - "af forrådnelsesfe¬
ber eller sprinkler" - d.v.s. gastrisk feber eller tyfus - og fik
ham anbragt andetsteds hos en madam Norup og dennes mor madam læssse,
som han altid senere mindedes med taknemmelighed.

Prætorius skaffede ham imidlertid meget tidligt ansættelse i
rentekammeret - han havde ingen eksamen, men gik "kammervejen" og
begyndte som skriverdreng, og ved Prætorius formående protektion

blev han hurtigt befordret og favoriseret ved forefaldende lejlig¬

heder.

Da han ikke længere kunne være hos madam Læssee, lykkedes det
ham at komme i huset hos Chr. Iver Noe, i hvis bryggergård der var

rigelig plads. Gården var stor og havde mange værelser, men de var
"saa underligt situerede og i det hele saa ucomode", at der ikke var

mulighed for at leje noget af gården ud. Det må have været i begyn¬

delsen af 1776erne, han var der i hvert fald, da Struensesog  
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henrettelse fandt sted 28. apriI 1772. Han har næppe selv overværet
henrettelserne, men grandmama Meinert har fortalt sindsøn, at hendes

far Chr. Iver Noe var derude og fik en sådan modbydelighed for fedt

kød og flæsk ved at se parteringen af ligene, at han i nogen tid der¬

efter ikke kunne overvinde sig til at spise fedt kød. Struense var

jogsom bekendt fyldig.

I Chr. Noes hus opstod der snart varme følelser mellem den

logerende og "den 19-årige vævre, livlige og særdeles smukke datter",
Han forelskede sig i hende, "om hun forelskede sig i ham, skal jeg

lade være usagt, men hun troede at være det og var ked af at være 

hjemme hos Fader og Moder", skriver bedstemor. Frieriet passede ikke
de gamle, som ønskede, at datteren skulde have en "broder", og
Meinert hørte ikke til brødremenigheden. Han var iøvrigt ikke no¬

get dærligt parti, var lidt over 30 år og allerede kontorchef - ren¬

teskriver — i rentekammeret, og efterhånden gavede gamle efter, da

lille Stine vilde have sin villie; dog måtte der foretages et for¬

meligt frieri og anholdes hos de gamle om datterens hånd. Den dag

Meinert friede, var den eneste dag i sittliv, han gik i vinkælder,

han gjorde sig til gode med en flaske Hinskvin."vigersønnen blev imidlertid snart den gamle Nogse bedste ven
og de kom udmærket ud af det, også da Meinert senere overtog besty¬

relsen af Noes handehshus.
5. møj 1774 stod brylluppet, der blev holdt "stadseligt", men

af brudgommens slægt var ingen tilstede uden morbroder Prætorius og
frue; hans forældre levede begge på dette tidspunkt (faderen døde

1783 og moderen først 1801), men de boede i det fjerne Dagebel, og
hvor megen forbindelse han har haft med dem i de 19 år, han havde
boet i København, ved vi intet om. Mest bekymrede det ham, at han
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ikke havde haft sin gamle værtinde madam Korup med; hun sankede glo¬

ende kul på hans hoved ved alligevel at sende en bryllupsgave.

De nygifte flyttede ind i en lejlighed ved Nybørs, som Iå

bekvemt mellem de gamles bolig og rentekammeret. De fik et pænt ud¬

styr, men sønnen skriver, at "de gamle Møbler, som jeg i mit Barn¬

domshjem har set . . . . var hverken smagfulde eller egentlig kost¬
bare", og men må derfor antage, at de alle er gået kødets gang som

det meste af, hvad den gamle slægt ejede, når det ikke til glæde for
efterkommerne havnede på Nørre Vosborg og blev bevaret der.

De blev boende i Nybørslejligheden i 17 år, men 1791 flytte¬
de de tiI en gård i Strandgaden "Dette var en meget stor gård, som af
etstsraad Sehagen var blevet ombygget og temmelig kostbart indret¬

tet." Den var blevet købt efter Behagens fallit af et interessentskab,
hvori Meinert var en af de største participanter, og han flyttede

derind med at svare en årlig leje af 300 rdr, "der selv i de dage

var en billig Pris for den mængde af Værelser og for de mange Be¬

Guemmeligheder, som han kom i besiddelse af". Han fik ret til at

have logerende, da han ikke selv havde brug for alle værelserne i

det vidtløftige hus, dog kun til "Folk, som ingen Domestiduer havde.

en Glausul, som uden Tvivl hidrørte fra den Brygt, som man nærede
for, at der skulde ske Underslæb ved Haffinaderiet", - der var

hemlig i gården et sukkerrafinaderi "paa tre Pander". l denne lej¬
lighed boede Grandmama Meinert i 28 år.Bedstemor beskriver lejligheden således: "Grandmamas Belig
var fuldkommen herskabelig, da jeg var Barn. Hun var vel forrestem

sen af de første i vor Stand, som altid brugte spisestue, thi kum
var begavet med en meget fin Næse og kunde ikke taale Madlugt i
Magligstuen end sige Sovekammeret. Den store Sal med vægmalerierne
de forgyldte lister indrammende Spejle og laduerede Paneler -

det store såkaldte Damaskes Cabinet ved Siden, hvor Væggen
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betrukne med carmoisinrødt chinesisk Silkedamask, Hrusseler Gulv¬
tæppe med Barterreblomster, Sopha, Gardiner, Lænestole, ligeledes

af Damask. At denne Dragt ikke var mindre for Børnene, der gjorde
enhver Liste, enhver Forgyldning eller Forsining paa Lysekronerne

til det rene Væsen, kan I vel tænke1). Dette var Stadsvæselset, og

saa kom en lang smal Dagligstue og derefter hendes Sovekammer, som

tillige var Entroe, thi disse kendte man ikke dengang som særskilte

værelser. Paa den anden Side Gangen var den store spisestue i Flugt
med andre Mideværelser, der benyttedes i ældre Tider til Barnekam¬

re, Søttrenes færelser, Pigekammer o.s.v. og i Stueetagen en Verd¬
sens vej derfra et stort herskabeligt Køkken, hvor der altid var me¬

Jen koldt, men hverken dette eller den lange Vej - den korteste var
ned ad Hovedtrappen og gennem Porten, hvor der var en umaadelig

ærek - kunde holde den gigtsvage Kone i Stuen, de smaa Pødder spil¬
lede op og ned ad Trapperne, saa det var en Lyst at se."

Jeg gad vide, om et rødt Silkebrokades Sengetæppe, som vi i min
barndom havde hjemme, og som blev brugt, når vighavde fine liggende
gæster, ikke skulde være en rest af al denne røde kinesiske silke¬
herlighed; en stump, som mor havde liggende, blev anvendt tiI en
ridderkappe til mig - kantet med hvide herkulesbånd — til fastelavns¬

løjer i Jacohsens skole. Tæppet blev senere stjålet ved en indbrud
i vort pulterkammer. Om den lysekrone, som hænger i vores spisestue,

og som har været grandmamas, skulde stamme fra hjemmet i Strandgade,

ved jeg ikke, men det er muligt.1) Jdeg han Haske, He  er rerrere Hag hHrverlede" ekkel ior
Christen Noe Tang, bedstefars broder - da han var blevet klar

over, at messingildtejet ikke var guld, dog fastholdt tanken om,

at de gyldne skåle på lysekronen var det, men blev skuffet, da og¬
så den illusion betoges ham.
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Strandgadeejendommen ligger der endnu, - det er Strandgade

ne 26, en meget herskabelig og imponerende 3-etagers gård med 10 fag
til gaden i hver etager. Den har en meget fornem trappegang, der

strækker sig over 2 fag, med et trappegelænder med båndslyng, som

jeg har forsøgt i en noget afbleget form at lave det i vor stne
i Hisvilde. Over hver dør fra trappen findes medailloner med gude¬

Silleder under guirlander i Louis Ivr2-stil.
Prontespicen bærer et B - Behagen - med Hokokoornamenter og

arstallet 1769. Det er nuligt, at gadefacaden er ændret og moderni¬
seret; gårdfacaden synes derimod at stå med sit lange sidehus med
smarusede vinduer, som det har været i vore tipoldeforældres tid,

i gården findes to søjler med kugler, der synes at have kunnet være

indgang til haven, men af denne findes intet spor,
kort tid efter sit giftermål blev Andreas Evald Meinert cher

et nysprettet kontor for de vestindiske sager, der sorterede
Beraltoldkammeret, og ganske kort tid efter fik han titel

af kammerråd, hvilket var "en drabelig Titel for en ung mand"g - "Jeg
gratulerer, må sceur," - sagde en kusine til hans kone, "jeg ser,
at hendes mand er blevet kammerråd; ja, han var jo rigtignok den

sidste af de udnævnte," trøstede hun sig med.
om vores tipoldefar indeholdes den bedste skildring i hune

søns erindringer. Vi har intet billede af ham, men han skal have
været en høj mand, der imidlertid på grund af sit meget stillemid,
dende arbejde ved skrivebordet, holdt sig noget rundrygget,

var tilmed kortsynet.Han var en alvorlig kristen og gik i kirke hvor o
ligdag hele vinteren igennem, om sommeren foretog han de

søndagen ture til den bondegård, han kæbte sig i
forbedrede bygningerne og anlagde en star og

ud hver søndag; de havde en stor Helst
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kunne køre - der var, efterhånden som børnene voksede til, mange;

Pretorius kom hjem tiI sin kone en dag og sagde:""Jeg mødte Meinerts,
de kørte ud. Vorherre bevare dem, jeg talte dem, de var 15 på Vog¬

nen." Mestene kom ind fra gården i Vanløse, egen Vogn i København
fik de først, da de gamle Noes var døde, og de overtog bryggergården.

"Et bebrejdende ord fra hamHan var en stille mand, børnenes afgud.

var som et Holkestød, hvorimod Moderen kunde"skjænde saa meget hun
behagede, uden at dette virkede synderligt."

han var ildeset af Hernhutterne, fordi han, skønt ikke "bro¬
der", gik af med den rige pige, datter af det ansete ægtepår, der

begee Nørte til menigheden, og de beskyldte han blea. for gjerrig¬

hed. Heri er der det rigtige, at han i en del år måtte være meget
nøjeregnende, da man havde haft store tab i sine handelsferretninger
og måtte klare en kaution på 600 rdlre, han havde indgået,

i det hele et underligt forhold, at Meinert skøntDetteer
kontorchef i rentekammeret, drev vidtstrakte handelsforretninger,
så betydelige, at han på et vist tidspunkt var interesseret i to

store landelshuse - sit eget Meinert 6 0ce og sin svigerfars Chr,

Noe E90d. - og desuden drev visse forretninger for egen regning
uden om disse to firmaor. Til at begynde med var det små spekulatio¬
ner for sine sparepenge, som han drev, især på Vestindien, hvor hans

broder Johannes Meinert var ansat, og det var her han ved at komme

ind med en skibskaptain Bartolomeus tabte alle sine penge og desnden

kom til at dække den nævnte kaution på 600 rdlr. Da han imidlertid

var blevet chef for det vestindiske kontor under Generaltoldkamme¬

ret, vandt han megen indflydelse med hensyn til de vestindiske for
retninger, således at han og hans kone var meget udbedt og fet

af de fine vestindiske familier. Han fik nu cymee penge til
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forretninger af sin svigerfar - ligesom hans husførelse stadig stet¬
tedes fra bryg ergården i lille Torvegade (brad og vask n.v.) -og hans
handelsforretninger fik et større omTang - han havde, skriver sønnen

"medfødt lyst til Randelsforretningereognogsaa i en vis Henseende et
merkantilt Novede."

han var dengang vel anskrevet i kollegiet, og der var derfor
ingen, der gjorde indsigelse overfor hans private virksomheder; kolle¬
giets chef Brev Adem Gottlob Moltke, Frederik ve bekendte yndling,

senere overhofmarskal og statsminister - var hans velynder, og der

var tale om at Nøre ham til deputeret i kollegiet - dette var så

vidt fremskredet, at der allerede var set på vigogneklæde til brug
ved audienserne1). Så døde imidlertid Moltke 1792, og sagen blev der¬

ef er ikke fremmet."

su begyndte man også at se skævt til hans omfattende private
forretninger - om disse rigtig vel kunne forenes med hans stilling
i generaltoldkamææret og den indflydelse han der udøvede, er mig hel¬
ler ikke klart; han måtte i hvert fald sige til sine vestindiske ven¬

ner, at han slet intet kunne udrette mere. Forretningen gik i nogle

år mindre heldigt; han led flere tab, men havde også gode år. Det

helt store fremskridt skete, da han gik igkompagni med kammersekre¬

tær Bosenstand-Goiske, der var meget anset i kollegiet, og deanden
som sine overordnede havde to collegicherrer - Schoimeråd Ove Malli¬
og otsteråd Niels Fønder Lund - der var hans personlige vemmer op
1) vel sagtens til den uniform, som kollegiehørrerne bar, efter den

statskalender fra 1830, som jeg har, bestod den af blå kjøle ¬
opstaende krave, broderet med egeløv, hvide knæbenklæder
gule knapper og gule knæspænder, hvide silkestromper og at
gule spænder, gul kårde med civil port dtepd og trekant

i 1790 har den sikkert ikke været ringere. Det var unis

de deputerede i finanserne; for det danske candel
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var kommet i hans hus; de havde begge været fuldmægtige, da han al¬
lerede var kontorchef. Hd var der ingen, der havde noget at bemærke
til hans private forretninger. Han drev disse under firma Meinert a

Sone. og i dette blev senere Jens Priedenreich Hage optaget. De gode

ar i 1790812e, da Danmarks neutralitet under krigene bragte handels¬
standen vind i søjlene, bragte firmaet til at blomstre, så det blev

et meget unset hus, der kunne arbejde sig ud af den svære krise i
1766, da så mange andre firmaer gik fallit. Kort før havde han over¬
taget bestørelsen af svigerfaderens forretninger og bestyrede nu

som ovenfor anført både Tirmaerne Meinert Soo og Chr. Noe e Co¬
foruden at drive spekulationer for egen regning. Han var derfor -

selvfølgelig - meget overhængt og arbejdede fra morgen til aften.
dans søn skriver, at han "bestyrede sit embede med Retsind og Duelig¬
hed, men uden alt Vindmageri, og han havde ikke gjort mere end hvad

der paalaa ham, thi han havde mange andre Forretninger, som absor¬

berede hans Tid." "Vindmageri", der synes at være brugt i noget

neds ttende betydning, er vel det, som man nu om stunder må enske
hos ehhver embedsmand, nemlig at lægge særlig vind på sit embede.
altså at lægge alle sine kræfter i dette selv ud over, hvad der

strengt kun kræves, men Andreas Evald har altså ladet embedet få,

hvad der lige tilkom det og ikke mere, og det finder sønnen øjen¬

synlig ganske i sin orden; han kunne nemlig ikke på anstændig måde
føre sit hus med sine 10 børn for sin kontorchefslønning; denne var

på 1000 rdl. hvilket ikke var helt lidt på disse tider, men dog

ikke tilstrækkeligt for ham. Om ved 1803 opløstes imidlertid fir¬
mået Meinert K Co. idet de to kompagnoner trådte ud. Huset var på

den tid i sin højeste glans, og var det her i København, der havde
de fleste vestindiske forbindelser, hvilket hang sammen med, at

Hage i 180I som kongelig kommissær blev sendt til Vestindiem for
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ut modtage Ferne fra Englænderne, som havde besat dem under krigen,

og herunder havde lejlighed til at dyrke de vestindiske forbindelser,
med den blanding af offentlige og private forretninger, som man ik¬
ke den gang tog anstød af.

Efter firmdets opløsning drev Hage forretningen videre på egen

hand, og herved sikrede han sig så godt som alle de vestindiske

forbindelser, hvilket nok hidrørte fra de ovenfor berørte forhold;
selv gersonlige venner af Meinert gik over til Hage, og kun nogle
få gik til Chr. Noe E9c, som firmaet nu hed.far. Doe var død 1799, og hans enke døde 1803; den anseelige
arv tilfaldt datbøren og svigersønnen, der nu også fik bryggergården
at tamle med. Onkring 1804 havde han også en for resten fejlslagen
forretning med en dampmølle i overgaden oven Vandet, som han var med

til at bygge, men som ikke gik, da maskinerne var uheldigt konstrue¬
ret. Mod hans mange private forretninger rejstes der nu i kollegiet

en del utilfredshed; de etatsfåd Tønder Lund var død, og Rosenstand¬
Hoiske ikke mere protegerede ham - kompagniskabet var jo hævet -
arbejdedes der på at få ham til at trække sig tilbage med sin fulde

gage i pension. Det vilde han imidlertid ikke; han vilde kun gå af,
hvis han kom ind i kollegiet. Sønnen siger, at han har set ansøgning

til kongen om dette forhold, men om den nogensinde er indsendt, ved
sønnen ikke, i hvert fald mener han, at den aldrig kunne være gen¬
nemført, og A. M. Meinert blev i sit embede tiI sin død (1809).

Om hans karakter iøvrigt kan det oplyses, at han holdt meget

af musik og selv spillede fløjte, men dette blev lagt til side, da

hans kone ikke syntes derom.Hen var medlem af et sluttet selskab, der samledes hver man¬
dag hos notarius publicus, justitsråd Smith; man fik en ret varm
mad og samtalede. Der spilledes ikke kort, og Meinert spillede i det
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hele aldrig kort. Han var medlem af Borgerdydselskabet og følte sig

derfor forpligtet til altid at købe danske varer, selv om de var dy¬

rere og dårligere end de udenlandske, hvilket sønnen anser for en 

stor taabelighed.
Han havde, som ovenfor anført, ingen eksamen; hvor han har

fmet sin barndoms undervisning, vides ikke, men hansørgede for ved

privatundervisning, som fortsattes selv efter at han var blevet

giet, at forøge sine kundskaber, således at han forstod latin og

noget 2p-usk, talte og skrev engelsk, fransk og hollandsk og tilli¬
go selvfølgelig dansk og tysk, som han skrev med lige færdighed -

desaden talte han frisisk med sine forældre og sin søster.

På demte puakt er han meget forskellig fra sin kone, om hvis
mengel på interesse for Andelig uddannelse, der som ovenfor anført
er givet flere beviser; dette bevirkede også, at hun ikke interes¬

serede sig for børnenes undervisning, og denne måtte aldrig træde
hindrende i vejen for de arbejder, som hun selv satte dem til. Om
hendes villiestyrke og evne til at sætte sine meninger igennem, har
vi også hert. "Min bedstemor var en rask, driftig overordentlig dys¬

tig Basmoder, der af sine børn og undergivne fordrede samme Orden

og Køjagtighed som hun selv, og de lærte tidlig, at de ikke var
til i Verden for at være stasdamer", skriver bedstemor.

der findes et litografi af "Grandmama Meinert", som hun altie
kaldtes af vore beds eforældre og deres børn, fra hendes ældre dage

og det viser en noget bestemt dame med stor pibekappe, men jeg ken¬

der intet billede af hende fra hun var ung. Bedstemor beskriver
hende: "En lille fin skikkelse, nydelige Fødder, med de altid krid¬
hvide Strømper, de raske, altid lette bevægelser, de noget store
hænder ikke af naturen, men dels havde Gigt og dels hendes store
dygtighed, der aldrig tillod hende at spare dem, berøvet dem det
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Eiseende og den Blødhed, som ellers en Kones Hænder i hendes Stil¬

ling har, det livlige regelret smukke Ansigt med de blonde Haar,

der deg snart blegedes af Tiden, den altid travle Virksomhed, den
store køjagtighed i alt, hvad der var under hendes Omraade, de al¬
til opryddede Stuer, kort sagt man saa hendes Bygtighed overalt, men
hun erhersmede ogsaa min Kreds, og det var ikke altid, at hendes Aag

var saa let at bære, skøndt der var ægte Kærlighed i hendes Hjerte,
Om ægteskabet med Meinert siger sønnen, at det "vistnok i det

kele var lykkelægt", måske mindre i de første år - før de havde lært
Minanden helt at kende, og fælles sorger havde ført dem nær til hin¬
under. Da de i begyndelsen af deres ægteskab fik besøg af nogle af

den Meinertske familie, følte disse sig ikke tiltalt af svigerinden
- hun Nørte tilfællig en samtale, hvori svogeren Johannes Meinert

udtalte sig nedsættende om hende, og det tilgav hun ham aldrig, men
påskønnede, atsvigerinden Rebecca havde taget hende i forsvar.

De fik ialt 12 børn, men flere døde som små.
Børnene var:

1) Narthe Helene (1775-1856), gift med Rasmus Fenger (1761-1829),
Præst ved vor Frelsers kirke på Christianshavn.Marie Cathrine (1776-1855), gift først med Niels Kiær Tang (1767-2)
1814) derefter med stiftsprovst, senere biskop, dr. theol. Conrad

Emil Koefoed (1763-1831), vor oldemor "grandmama",
Christine Lorentze (1779-1834), gift med sæbefabrikant Johannes

5)
Fenger (1767-1829), vor anden oldemor.Forthes Sorærethe (1780-1839) ugift; hun fik kopper i 1783 og blev

4)
aldrig rask derefter, hun fik et åbent sår på ded ene ben, der
aldrig lukkede sig, og benet blev kortere end det andet, så hun
blev halt. Desuden var hun stærkt koparret i ansigtet.

Medens hendes 3 ældre søstre var vakoinerede, var dette

ikke sket med hende og hendes yngre broder, og de blev begge nog
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5) Christen Noe (1783-1785). Han døde af kopper under epidemien i
1785, den 29. september.
Christeg Mos (1785-1798) blev født 3. oktober, som broderen var

6)
ded et pår dage før, og han fik den afdødes navn; moderen opda¬

gede tiI sin forfærdelse, at et af liglagnerne var lagt på vug¬
gen, hvor den spæde Iå. Han fik kopper, siger der, men kun een,

der vel har virket som en slags vaccine.
7) Johannes Peter (1797-1798). Det var ham, der sammen med Christen

Noe druknede ved badning i Damhussøen.
Malik kelrsbing (1799-1857), gift med Claus Christian Thomsen5)
(1792-1863), præst i Sønderjylland.

Andreas Evald (1789-1791).9)
Nieblaj Jonathan (1791-1877), grosserer i København, gift med10)
sin søsterdatter, bedstefars ældste søster Mette Christine (1799-
1887).

11) Andress Vald (179-1899), grosserer, ejer af Antvorskov, agirt,
12) Frederik Martinus (1796-1799).

ved deres flytning til Strandgade var Meinerts kommet til at

so meget nær ved de gamle Noes; men allerede fra første færd var

det skik, at de hver dag spiste til aften hos de gamle i brygger¬
gården, og denne skik vedblev lige til gamle Christen Noe døde i

1799. Fra begyndelsen af blev børnene hjemme, men senere fulgte en
af de ældre døtre med, hvorimod de 3 yngste - Stine. Nikolaj og

Andreas - skiftedes til at tilbringe den hele dag fra middag til
aften i bryggergården hos de gamle. "Hvem af jer skal på Christian

havn idag"" spurgte moderen, der skønt familien nu selv boede i

Strandgade, stadig benyttede samme udtryk, som da de beede i Nybørs;

senere fra sit 10. år boede vores oldemor Marie Cathrine helt hes
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bedsteforældrene, der sørgede for hende og besørgede hendes udstyr,
da hun blev gift. Nikolaj Meinert skriver: "Jeg kan ikke sige, at

disse Besøg hos mine Bedsteforældre behagede mig synderligt, det

gik an, sålænge min næstældste Søster Thrine . . var der i Huset,

men siden (- hun blev gift i 1797, da Nikolaj var 6 år gammel -)

fandt jeg det ensomt, kjedede mig og længtes efter at komme hjem;

også stod jeg mig ikke synderligtgodt med min Grandmama eller troe¬
fordi

de ikke at gøre det, måske/jeg af hende fik det eneste Brefigen,
som jeg mindes i mit Liv at have fået, og det for at have væltet en
lille Slødepotte. Saadanne Ideer kan Børn have, og en saadan Barne¬

grilie maa det jo sagtens have været; thi den kjære Grandmama var

en hjertensgod Kone, som kaldte mig sin lille Niklere, hvorimod

hendes Søster, gamle Tante Holm, sagde til mig "Der kommer Nislw¬
Min Far.," tli af dette min oldefars Havn Niels var det, at mit Nar¬
Nisolaj var lavet." (det er pudsigt at se, at Niels ikke var fint

nok, det skulde laves om til Nikolaj.)Dammenhelder man dette med bedstemors nitalelde Hden jos
blide Bedstemor havde Børnene den Prøst og Glæde, som de hos den

strængere Moder undertiden kunde savne, viser det, at Nikolaj

Meinerts sidste udtalelse om den hjertensgode Grandmama sikkert or
den rigtige; men den enkeltstående ørefigen tyder iøvrigt ikke
get på en streng opdragelse hjemme, og af hvad bedstemor, som ove¬

for sagt, har fortalt om moderens stadige skænderi, far man det in
tryk, at hun vel har skændt, men ikke straffet.l den vidtløftige lejlighed førte Meinerts stort hus,
mor skriver: "Gode Kaar gjorde Huset brillant, og der var kr
selskaber, som kunde vaske sig, men daglig selskabelighe
til, dertil havde man altfor travlt, og dertil var heller

des opdragelse. Hendes Forældre var de eneste, ha
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og det var dagligen til bestemte tider aflagte Besøg" . . . . "der
gaves store brillante Middagsselskaber i Huset, og .. . . til Gen¬
gæld inviteredes man ud igen". "I første Tilfælde var Grandmama ret
i sit Es, da hun var en ypperlig Kok og forstod i Et og Alt at ar¬

rangere Tingene. Som Sjæst var hun mindre på sin Plads, skjønt hun
var en nydelig Kone med god sund naturlig Forstand, men de sædvan¬
lige Bonversationsthemaer, hvor overfladiske de end kan være, var
hun ikke inde i eller bevægede sig med Lethed i, hvad hun lidet el¬

ler intet forstod. Det var Skik dengang at besønje sine Visitter,

near men kom fra Middagsbordet, og saa komme tilbage til Aften, men

da det ofte hændtes, at Grandmama ingen Visitter havde at aflægge,

tog hun efter saadant et Gilde hjem, sad der paa Stads en Timestid,

og tog saa tilbage i Kareten, som, saavidt jeg ved, havdes med de
gamle i Sællesskab. Der skulde jo Heste til Bryggeriet, og derfor

havde man Befordring.
Dette med visitterne mellem middag og aften lyder jo lidt

besynderligt, men er jo nok rigtigt, når bedstemor fortæller det,
Tante Lucid Hulsten1) har fortalt det pågen anden og sandsynligere

måde, idet hun beretter, at når folk skulle igselskab og alligevel

var i pynten, lod de kareten køre rundt med dem og aflagde før mid¬

dag vis itter hos deres bekendte. De blev så ført ind i husets sal,
hvor der i hast var tændt lys, men bitterligt. koldt var der jo om

vinteren. - Auligt har man gjort begge dele.
At det meinertske hus var stort, forstår man, når man hører,

at der foruden husjomfru holdtes en tjener, 2 tjenestebiger og 2

1) Lucie Nulsten, f. Krarup (1839-1935) datter af tante Mathilus
gift med adjunkt Ferdinand Mulsten (1833-1867) mor til Ove og

Dorthea Mulsten.
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"ammer" - vel hvad vi ville kalde "barnepiger", men der var også
foruden mand, kone og 10 børn 2 pensionærer og l hjemmeboende kon¬
torSetjent, der vel har fået kosten.

Da børnene begyndte at vokse til, sørgede faderen for, at der

blev antaget lærere og lærerinder til dem, også til pigebørnene; de
var ikke meget gamle, før en teologisk candidat medte hver morgen
kl. 2-10; der blev givet karakterer i en karakterbog, som faderen
selv så igennem om lørdagen, og, når den var tilfredsstillende, be¬

lennede han dem med en skilling; moderen fandt beløbene for rigeli¬

ge og gemte en del deraf, og dette beløb voksede, så der til sidst
kunne købes en obligation for de 4 ældstes karakterpenge, og bedste¬

mor og hendes søster arvede siden deres mors del af kapitalen.

Degere blev der antaget som "franesise" en jomfru Hannestad
datter af stiftsprovsten i Odense, hun skulde lære døtrene fransk
og handarbejde. Fransk kunde hun ikke, og til håndarbejde var hun
ikke videre flink, men hun var en ypperlig sygepasser og tog sig
omlyngeligt af de små børn. Hun var i huset i mange år sbåde i gode

og i onde Dage", og børnene holdt grumme meget af hende.
Meinert læste også selv med sine døtre. Sønnerne fik huslæ¬

rer, først blev de undervist af jomfru Hannestad, senere af hendes

broder, der var student, og det var meget ringere, men de kom der¬

efter i Efterslægtselskabets realskole.Om døtrenes færd i huset skriver bedstemor: "At hjælpe mode¬
ren var for Resten ikke den letteste Sag, thi saa skulde baade Øjne.

Tanker og Hænder være paa rette Sted, og min Mor har tidt fortalt,

at hun paa slige ualmindelige Festdage altid søgte at kapre en af
de smaa og for at erobre dem opofrede hun mangen Gang sit bedste

Legetøj, thi saa kunde hun i Fred og No drive omkring med dem. For
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resten fik Børnene et i alle Maader ordentlig Huus at see, der i

enhver Henseende var beregnet paa Oeconomien, saaledes f. Kr, at
der blev strøget ved deneorme Ild, hvorved der vaskedes, idet det
Tøj, der var vasket den ene Tirsdag, blev strøget den anden. Børne¬

nes Klædedragt var hjemmegjorte Kjoler og Forklæder, og naar det
var helt og rent, antoges det for at være godt". . . . "Ved deres
sonfirmation fik de derimod en fuldstændig Garderobe, 2 Silkekjoler

b.s.v, og til denne saavel som til udstyret blev der alt fra de var

smaa syet minned, og Pigebørnenes årbejde, saa snart Præceptor var

padet, var at sye; saaledes laa (der) færdig til alle 5 Døtre 24 Stk.
timmed foruden det fornødne Antal til hver Confirmation og foruden
hvad der daglig forbrugtes . . . . ikke blot Ganglinned . . . . nej.

der var samlet en god Fortion baade af Lagner og Dækketøj til hver
især . . . . Hun forstod mesterligt at benytte sin Tid og aldrig

ved jeg hendes Mage til at lægge sine Sager i Baand, saa alting
blev bedst med mindst Tid og mindst Besvær."Den navneklud, som er opbevaret, og som Anna har hængende
indrammet, syede Marie Cathrine, da hun var ca. 10 år, men hun pil¬
lede senere nogle navne ud, som hun ikke brød sig om, og satte andre

ind, som hun holdt af f.er. sin svigerfars; billedet af Getsemane
have kunne hun godt selv som barn se var uheldigt, og når folk

spurgte, hvad det forestillede, svarede hun, at det vidste hun ikke,
Den første af døtrene, der blev gift, var den ældste datter

Marthe Helene, der 1796 blev gift med Rasmus Fenger. De 3 ældste

døtre sad en dag med deres sytøj ovenpå, medens moderen sad i Hel¬

stagen nedenunder og tog imod visitter. Så så de Fenger, dar i sin
lange præstekjole gå ind i huset og melde sig til moderen. - "Det

er til dig, Marthe Helene." - "Nej, det er til dig, lille Thrine";

så lød moderens stemme skarpt op ad trappen: "Martha Helene",
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gik ned til frieren. -Det er grandmama - Marie Cathrine - selv, der
har fortalt moster Christine denne historie. Rasmus Fenger opfattede
iøvrigt den udkåredes navn som "Magdalene"; først da han stod for
alteret, gik hendes virkelige navn op for ham.Den næste datter, der blev gift, var vores oldemor, Marie
Cathrine, der 22. fobruar 1797 blev gift med Niels Kjær Tang, gam¬
le Peter Hangs Sneste søn. Da han skulde til København for at gå i

skole og blive student, rejste han sammen med en fætter - en søn af
pastor Sehliehtkrull i Staby, som var gift med en søster til Pe.
Hangs afdede kone. Nielst faster Margrethe Tang (1751-1830) styrede
den Tang hus for 2. Tang, og drengene skulde bo sammen hos en urte¬

kræmmer. Da madam Sohlichtkrull anså det for helt nødvendigt, at en 
studerende ung mand havde en slobrok og syede en tiI sin søn, syede
Kirerethe Tang også til Niels, men da de viste sig i denne påklæd¬

ning i artekræmmerboden, blev de grint ud af svendene, og slobrokene

blev gemt hen og (Akebrugt senere. Chrdest¬Denere kom Niels — efter sin enbedryksamen — til at be hos en
lører, hvis kone pantsatte hans tøj, således at gl. Peder Tang måtte

over at ordne forholdene for ham. Jeg kan ikke lade være med at tæn¬

ke, at dette måske er en smukd omskrivning, og om det ikke er Niels,
der selv har pantsat sit tøj, så den gamle måtte løse det ind. I
hvert fald måtte han se at få sønnen anbragt et andet sted. Han tal¬

te med sin gl. principal Chr. Iver Noe om det, og denne henviste til

Meinerts, hvor sønnen vilde komme under bedre forhold, og hvor der

vilde blive set efter ham. - Bedstemor mener, at han boede der iårene 1785-87 - men det gik ikke godt mellem ham og erandmana Meinert
Han kunde vistnok ikke i længden holde hendes regereri ud; "Han vars
skriver bedstemor "af et pirreligt og melankolsk sind. Hvad Fornøjel
ser, han skulde have, maatte han saaledes søge ude af Huset,
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maaske var ham mindre tjenligt". Da han indstiller sig til eramen,

logerer han "på hjørnet af Admiralgade og Laregade no. 3368", hos

hvem ved jeg ikke.
hår han skulde hjem i Julen, gik den langePrejse i følge med

andre på vogne - mellem Odense og Middelfart skulle man igennem den

berygtede "Vissenbjerg Gyde", hvor man frygtede røvere; når vognto¬

get standsede om natten var der straks angstelse -Enej, der var in¬
gen røvere, men Rasmus var væltet.

Der findes i Rigsarkivet ansøgninger - petita — til det ju¬
riliske Fakultet om tilladelse til at indstille sig til juridisk
skamen. Det ældste petitum fra Niels Kjær Tang; der nok vilde have

givet de fyldigste oplysninger, findes ikke, men tomandre, begge

skrevet pysteligt — næsten prentet - på latin. Heraf fremgår, at han

har forladt latinskolen - hvilken nævnes ikke - men det var nok

SKoubees institut— i 1795 (18 år gammel), har bestået eramen aftium
med haud og året efter philosophicum, ligeledes med haud. Han vil

må og i juni 1792, men får feber og indstiller sig ikke. Så går han

op i oktober s.a. "men der er sket dette, at jeg blev tvunget til

at forlade det påbegyndte arbejde, grebet af en pludselig svimmel¬
hed under min grublen"; han er altså gået fra. Det følgende forår,

12. apriI 1793, lykkes det ham at få latinsk juridisk eramen med

"Naud illaudabilis" i Theoreticum, han indstiller sig ikke til
Practicum. Hans studietid i København har altså næppe været strålen¬
de. løvtigt ved vi ikke meget om ham; det er påfaldende, at svoge¬

ren Nicolai Meinert overhovedet ingen oplysninger giver, og jeg me¬

ner, at man deraf kan slutte, at han næppe har yndet ham. Nicelat

Meinert var kun en 6 års dreng, da Niels Kjær Tang i 1767, da ha

var 30 år gammel, blev gift med Marie Cathrine Meinert, så noget

nært forhold til svogeren kan han jo ikke have haft, men også da
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han vokser til og besøger ham og søsteren på Nørre Vosborg, er hans

tavshed om forholdene og familien der påfaldende. Muligt er han her

påvirket af moderen, thi Grandmama Meinert syntes næppe helt godt

om svigersønmen - hans studentertid har jo måske været noget bevæ¬

get - men partiet var for godt til, at det kunne kasseres. Grandmama
Meinert syntes i hvert fald ikke om, at frieriet var sket gennem de

gamle Noes, i hvis hus datteren boede. Det var jo Peter Tange gamle
principal, som meget begunstigede forbindelsen, og de gamle holdt

brylluppet og bekostede som ovenfor anført udstyret;"de fulgte også
selv de unge Folk den lange Vej til Nørre Vosborg. Saavidt jeg husker
var også Grandmama med på denne Tur. Det var de gamle Wrindringer
og Venskab mmed P. Tang, der gjorde dette Giftermaal saa kjært for

dem, og - - - - P. Tang var ikke mindre fornøjet," skriver bedste¬

Mor. Rejsen tog 8 dage frem og 8 dage tilbage; der var hverken damp¬
skibe eller diligencer og ikke ordentlig veje - selv vejen de sidste

2 mil fra Noskilde kro til København var så slet, at den næsten var
et ordsprog. Da arveprins Frederik skulle modtage den berømte opda¬

ger kaptajn Niebuhr, spurgte han ham om vejen fra Egypten og hertil,

hvortil Niebuhr skal have svaret; jo det gik nok an, indtil han kom

til Roskilde kro, men derfra og til København var den elendig.
Aaret efter dette giftermål ramte den store ulykke hjemmet,

at de to ældste drenge druknede i Damhussøen på en af søndagsturene

til gården i Vanløse. Bedstemor skriver: "De to ældste sønner Chri¬
sten Noe, en temmelig tungnem dreng og Johannes Peter, en smuk
dreng med et lyst Hoved og dejlige Øjne kom tilbage med deres Kam¬
merat, Bogholder Carstensens eneste Søn og bad, om de maatte game

lidt ud at spadsere, hvilket der ikke var Grund for Forældrene at
nægte. En fimestid eller 2 efter kom en af Pigerne skrigende ind

"Det er Bud fra Aalekistehuset, rørsat alle 3 Drenge er druk
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Fader og Moder styrtede af Sted, hun med Køkkenforklædet, som hun
gik og stod, med til Samhussøen. Ak, der var intet at gjøre. Johan¬
nes efter slag lige Øjmene op for at lukke dem for stedse, og samme
aften kjørte de ulykkelige Forældre de tre Lig ind paa den samme
John, hvor de om Forgenen var kjørte glade ud. Grandmama saae aldrig
den gaard siden og Grandpapå solgte den, saa smart han kunde . 4 -
efter den Torg kjørte Grandmama meget ud, hun fandt sig bedst der¬
ved, det er meget rimeligt, især da hun før var vandt til at tage
i Lnoven med sine. Jognen blev fuld . . . alle skulde med, maaske

stmme mider enten de vilde eller ej. - og det var tidt Fejlen på det.
havde han givet Prihed i stedenfor Tvang, man vilde i Hjertet have

fik beden om hende, nu skulde det være, og derfor blev det lidt kje¬
deligt." Sønnen Nikolaj Meinert taler også om "de uendelige kjøre¬
todre i Rnoknhavns omegn" og "de uafladelige skovture", som jo aaben¬

bart har været et kors for familien.

gården i Vanløse, som nu altså blev solgt - dog først flere
ar efter, de havde den i hvert fald endnu 1807, havde iøvrigt altig
været Grandmama imod. Den blev købt imod hendes vidende og villie.
skriver bedstemor: "og skjøndt jeg ikke tvivler paa, at hun lod sig
mærke dermed baade i Tide og Utide, saa tog hun sig af Sagerne, sør¬
gede for alt, hvad der fra Husmoderens Side kunde gjøres, slagtede
selv ind og lod føre derud og var af og til derude for at føre et
øje med, saavidt hun kunde."

på Vosborg fandtes 4 små ligkister - 888 centimeter lange og
3-4 brede - af ibentræ med sølvplader på Iåget; de var lavet til
minde om disse to druknede drenge og en af deres brødre, den fjerde
var for Andreas Evald Meinert selv; muligt har de været til at go
hår af de afdøde i. De er nu på Nationalmuseet.

3 fjerdingår efter havde Meinerts yderligere den sorg
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deres yngste søn Frederik Martinus (født 2/1 1796, død 21/5 1799)
og senere på året, da Grandmama med sin gamle far og sine døtre

Christine Lorentze og Stine påny var rejst til Vosborg, hvor Marie
Cathrine Tang hævde fået sit andet barn, datteren Mette Christine
(født 4. maj 1799), blev Chr. Iver Noe syg og døde på Vosborg (21.

juni 1799) erter få dages sygdom; han ligger begravet på Ulvborg
kirkegård under den gravhøj, som bedstefar semere lod indrette som

familiebegravelse. Datteren tog sig dette dødsfald meget nær og

"Taldt i en herveus Feber, som uden hun egentlig laa tilsengs, gjor¬
de hende meget lidende og først efter 9 ugers Forløb kunde der tæn¬

kes på hjemrejsen."
ftr den gamles ded overtog Meinerte det lille sted i Valbr

han havde haft, og hertil gik derefter, ihvert fald fra 1801 deres

søndagstare, idet Grandmama var blevet ked af skovturene.

Nikolaj Meinert skriver herom: "Det behageligste ved Valby¬
tourene for mor og tildels ogsaa for os andre, var Anvendelsen af

høverdagene; om Eftermiddagen kjørte hun med Søstrene . . . derud

tog paa Vejen Andreas op ved Skolens Port, og naar saa vore Søstre
havde spist deres Vesperkost, kjørte Vognen tilbage med disse. paa

en af dem nær, som med Moder og Andreas blev tilbage for at modtage

Far og mig, som vandrede derud, når Posten var erpederet. Moder age¬
rede selv Kokkepige og trakterede med en Ret varm Mad til Aften

morsomst var det iøvrigt næsten om Efteraaret, thi da gik vi derud

med Løgte, og naar vi naaede vort Bestemmelsessted, fik vi gjerne

Aalesuppe eller en anden varmende Het, som smagte fortræffeligt,
Om Søndag Morgen tidligt gik Fader ud til sin Gaard i Vandlese, og
vi Andre bleve tilbage og glædede os i det orsnne i den friske gør

genstund, rigtignok maatte vi undertiden højere op paa Dagen game
i Kirke med Moder enten til Hvidovre eller til Frederiksberg, og
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det var mindre behageligt, eller vi maatte høre Moder læse en Præ¬

diken i Bugges Huspostil, det var ikke stort bedre, men der blev

dog stedse Tid til at løbe omkring og more sig pder Drengene Ved

Middagstid kom Fader fra Gaarden, og vi spiste vor Middagsmad, som

Moder atter selv havde besørget, og naar den var fortæret, arrive¬

rede Søstrene med Vognen fra Kjøbenhavn. Som oftest blev der da

kjørt en Skovtur og derfra hjem, eller vi bleve alle i Valdby til
om Aftenen, og de andre kjørte hjem sammen, paa en enkelt Gang nær,

og det var gjerne i Ferietiden, da den engere Kreds blev ovre i

valdby, og de Endre kjørte hjem; i saa Tilfælde vaneee jeg med Fa¬

der Mandag Morgen tidligt til Kjøbenhavn for atter i Vognen Mandag
Aften at hente de Tilbageblevne."

huset i Valby beskriver bedstemor således: "Et lille straa¬
tækt Hus med 2 smaa Kamre og 2 Stuer, hvoraf den ene var meget merk

med smaa Bondevinduer, en Havestue, hvor Vinduerne var lidt større,

gamle Leubler, der var gaaede af Moden og saas tiI som spektakler,

Saaledes bruger Grandmama LVofs Stadsstole i den mørke store Stue,
i Havestuen var derimod højryggede Hørstole og nogle grønmalede

Præstole, hvori man sad beduemt. Haven bestod af 6 Cuarterer og
havde i Stedet for smukke Anlæg en urimelig Mængde Ribs, Stikkels¬
bær, Hindbær og Jordbær foruden mange herlige Frugttræer. udenfor
Huset stod i en Krog et Par herlige Kastanietræer, under hvis Skygge
der blev drukket Kaffe og The, undertiden ogsaa spist til Aften. 

1799 holdt Meinerts sølvbryllup, men uden højtidelighed, da

grandmama var rejst til Vosborg på dette tidspunkt (6. maj), da

dagen skulde fejres.af 12 børn havde de kun 7 tilbage, deraf kun to sønner m a¬
to yngste, Nikolaj Jonathan (1791-1877) og Andread Evald (1792-1868),

Nikolaj kunde huske, at man hørte Kanonaden fra Kronborg, de de¬
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engelske flåde den 1. apriI 1801 stod ned i sundet. "Det var den 2.

april, Skærtorsdag, da hele Familien var samlet i vor Kirkestol, at,

ligesom Frof. Fabricius vilde lyse Velsignelsen over Menigheden, de

første svage Drøn hørtes, og nu begyndte kam det Søslag, som i saa

mange Henseender er saa mærkværdigt, og som . . . i Grunden er det

Oneste Bevis, som de danske i Nutiden have givet paa, at de er deres

fædres ægtefødte Sønner, thi det var de Danske i egentlig Forstand
og hverken Hordmænd eller Holstenere, som udfægtede denne svære
Hamp, som nær havde berøvet Helten fra Abukir sin Laurbærkrands,

alt, hvad jeg fik hov til, var at følge med Fader paa Vejen, som

gaaer til lange Linie, hvor vi hørte Skudene og saae Høgen". . . .

Mort efter foretog Meinerts igen — begge forældrene, Dorthe. Nikolaj
og Andreas - en rejse til Vosborg. Nikolaj Meinert begriber ganske

vist ikke, at faderen turde rejse og overlade sine forretninger
helt til sin medhjælper, "Men han havde lovet ikke mere at lade No¬
der rejse alene, og hun maatte,og vilde rejse, trængte vel ogsaa der¬

til." Over Christiansfeld kom de til Dagebøl, hvor den gamle far¬

mor endnu levede. "Da vi kom til Ringkjøbing, bragte gamle Fader

Tang, mens vi endnu sad paa Vognen, Hilsen fra Vosborg og fra en
Dreng, som Søster Thrine nogle Dage i Forvejen var nedkommen med",
Det var Onkel Noe (født 23. Maj 1801). Om selve opholdet på Vos¬
borg og om forholdene der, fortæller han intet. "Virkeligheden sva¬

rede ikke ganske til Forventningerne", siger han dog efter at have

beskrevet, hvor ubehersket han havde glædet sig til denne rejse.
De var borte i 5 uger og i den tid forsømte drengene ubekymret sko¬

len. "men Sagen var, at Moder ikke turde lade os være af Syne, og
vor Lærdom var, om ikke hende ligegyldig, dog af underordnet vig¬

tighed." Det eneste, hun bekymrede sig om, var karakteren i Heli¬

gion, og da den altid var ug, var hun tilfreds. Skiolens religions¬
undervisning var hende imidlertid ikke tilstrækkelig; der læstes

Gampes ledetre  og de
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Balle holdt en ugentlig Cathekisering for børn fra Fattigskolerne

eller Kirkeskolerne i Hunde Kirke, og hun hørte, at en urtekræmmers

enke havde opnået, at et par af hendes sønner måtte deltage - "og
disse sad nu paa Stole forrest i Sækken1), brændte hun af begærlig¬
hed efter at også hendes sønner skulde deltage, men det strandede

væsentlig på Nikolajs hårdnakkede modstand, "her stod min Skolehon¬

nør på mpil, jeg, som allerede var kommet op i anden Klasse"), skul¬
de have den Skam i Skoletiden mellem 12 og 1 . . . , at forlade
skolen for at lade mig catekisere af Balle, nej det var ikke til at
holde ud." . . . . "I Stedet læste Moder selv Catekismus og vor
Svoger, Præsten Fenger, Balles lærebog med os."

Nikolaj var flink i skolen og moderen spurgte derfor, om
det ikke var tænkeligt at lade ham studere, men faderens svar: "un¬

der du mig ikke den Hjælp, jeg kan faa af min Søn,"Mafgjorde sagen
for bestandig.

Han fik privat information i sprog m.v, men havde - som han

selv siger — intet sprogtalent, og da han 1804 forlod skolen, var

hans sprogkundskaber ikke store.Det foregående år 21. marts 1803, døde den gamle bedstemor,
Marthe Bjerregaard Noe og blev begravet i Frelsers Kirke, hvor Pa¬

milien havde gravsted, Meinert købte selv 2 kapeller i tyske Kirke

- bad Christianskirken,-og der står familiens kister endnu. Kapel¬
lerne ejes af det "Meinertske legat", som den yngste søn Andreas

stiftede ved sin død, og i hvis bestyrelse jeg sad i 30 år; fær
min udgang af bestyrelsen fik jeg dette forhold til kapellerne ende¬

lig ordnet. Meinerts arvede hele formuen og drev bryggeriet ved es

1) De kunne altså ikke sidde blandt børnene fra Fattigskolerne,

2) Det var den næstøverste - første klasse var den øverste.
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Bryggersvend, der aflagde sit regnskab til Grandmama. Samtidig fik

de egen"Nauipage". I 1803 rejste de igen til Vosborg i egen Vogn.

Forældrene, de to drenge og søstrene Christine og Stine - brygger¬
karlen Jens Husted kørte. Han var en tid Grandmamas faktotum, "Bryg¬

geribestyrer, Livkusk og Torveindkøber", men grundet på uheldige
ægteskabelige forhold blev han forfalden og kom "paagen ynkelig

Maade af dage" - hvorledes ved jeg ikke - men derefter solgtes
bryggergården.

ved begyndelsen af året 1804 havde hver af de to ældste sø¬

stre 4 børn, men den 3die var endnu uforlovet, det var vores olde¬
 Christine Lorentze, der i dette år blev forlovet med.vor olde¬mor,

far, Johannes Fenger, yngre broder til Rasmus Fenger, der var gift

med den ældste søster. Dette frieri var ikke Meinerts helt behage¬

ligt; Nikolaj Meinert fortæller, hvorledes forlovelsen skete på en 
søndagstur til Valby, og hans skuffelse over, at forældrene om af¬

tenen havde så meget at tale om og syntes helt betænkelige . . .
Siden har jeg erfaret" - skriver han, "at Forholdene helfer ikke

var ganske efter den Fengerske Families Sind, eller i det mindste,
at man var fortrydelig over, at den ikke blev mere paaskjønnet af

vor Familie og vist større Redebonhed til at fremme det unge Pars

Lykke, og saalænge det behøvedes at forbedre deres skonomiske Stil¬
ling". Bedstemor, som jo ikke kan have et personligt kendskab til

begivenhederne, men sikkert har sin viden fra sin mor, skriver;
"At de unges lille Huus var færdig til at modtage dem, og Skabe og

Køkken og spisekammer vel forsynet, behøver jeg ikke at fortælle."

Bruden spadserede om Eftermiddagen Kl. 5. Siført en hvid Gambridge
Kjole efter Tidens Brug meget snæver med 2 Alen langt Slæb og kort

Liv og et ostindisk Shavl . . . . . ved eders Bedstefaders Arm hen

til Pastor Rasmus Fenger . . . hvor den Dag hele Familien var se



-49-

Onkel Nikolaj Meinert, som dengang var 15 år, blev betroet at bære

Rosen i et Kræmmerhus, da det var det eneste Tegn paa Bruden, som

kunde forraade hende. Svogeren og Broderen viede dem Kl. 7, og ef¬
ter at man havde spist de behørige Antal Hetter til Aften, gik de

unge Folk fornøjede til deres nye Hjem, som stod saa hydeligt og

hyggeligt og oplyst, som det kunde være, og hvor Pigen med Lyset i

Døren ikke fattedes.
Da Grandmama kom hjem, fortalte hun sine Piger, at nu var

Jomfra Christine blevet gift og kom ikke mere tilbage, hvorover der
pligtskyldigst eller ikke pligtskyldigst tudedes; den Prokost og

alle de øvrige Viktualier, der var blevne tilberedte de foregaaende

Dage, var bleven sat paa en Skovturs Regning.
hystkommende Søndag var der stor Diner eller 2den Dags Bryl¬

lup hos Grandmama og Grandpapa, og ved denne Lejlighed gik det me¬

get stadseligt til med, jeg ved ikke hvormange Retter Mad, spøjle
paa Bordet, Confiturer o.s.v. osv. Til denne Stads havde Eders Red¬

stemor en hvid Atlaskes Underkjole med ranket Gaae, over 2 Alen

langt Slæb på Kjolen og neden om denne og hele Slæbet en Krands

af hvide Roser, der siden har været mit bedste Legetøj. Paa Hauret
bar hun intet, det var kort afklippet efter Moden, og da det var
blondt og smukt krøllet har vist Toupéen klædt hende meget godt."

Deres Salsmøbler er det, som står i vor dagligstue, dog har

jeg kun efter moster Christine arvet kanapéen, 6 stole og l pille¬
spejl - der hørte 12 stole og 2 pillespejle med, men resten - dog

vist kun 4 stole, 2 er forkommet i tidens løb - fik Parmol)pe er i
udmærket stand, har jo altid stået i en sal, der ikke blev brugt

til daglig og er i fin empirestil med Indlægning, hvor Muslingenkn

len stadig går igen. "De 2 Mødre i den Meinertske og den Fengerst

1) Parmo Tang Petersen (f. 1875), søn af Moster Nielly.
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Familie søbede just ikke den bedste Kaal sammen, thi de vare stærke

barakterer begge, "  skriver bedstemor, og Familien Fenger insinue¬

rede, at dette salsmøblement var betrukket med en gammel pels, skønt
der i virkeligheden var købt "tykt chinesisk Atlas til ægte Krøl¬
haars Rynder", og hver stol havde kostet lo dlr. courant.1) Det nu¬

varende betræk har vi anskaffet; det kunne ikke blive højrødt, som

det oprindelige havde været, da det ikke passede til vore andre møb¬

lør. I Min barndom, da sofa og stole stod først i spisestuen, senere

i kavinettet på Vosborg, var de betrukket med sort ulddamask;, senere
blev de betraf et med gult ulddamask, og først, da jeg fik dem, har

de faaet røde silkøbetræk. På kanapden ligger endnu den løse hynde,
som høfer til fra begyndelsen af, liggende på et stråflettet sæde;
stolene har på samme måde haft løse hynder, der blev bundet til det

stroflettede sæde, men da de blev betrukket, er de blevet polstrede
ed et fast sæde, under hvilket man dog stadig kan se den oprindeli¬

De strafletning. Nybordet hører ikke til dette møblement, men stam¬
mer også fra det Fengerske hjem, det har tilhørt Tante Hanne - om
hvem vi senere taler - og har vistnok været oldemors; det er da fra
tiden. Anne har arvet det efter Moster Molly og har foræret mig det.

i forårst 1807 blev Nicolaj og Andreas konfirmerede. De var

i sorte kjoler, silkeveste og knæbenklæder med silkestrømper og

sko med spånder og for første gang i deres liv med halsterklæde.

Nicolaj skriver: "Dette Halsterklæde var af fineste Kammerdug, men
saa kort som det paa nogen Maade kunde gaa an; thi galant skulde det
være, men tillige skulde der spares saa meget som muligt, saaledes

blev der af een Alen Gambray gjort 4 Terklæder. Min største Sorg
ved denne Lejlighed var ellers, at jeg ikke fik forgyldte, men maat¬
te lade mig nøje med pletterede Skospænder, begge Slags var smukke,

1) Merantmenten havde, savidt jeg forståre ikke Helt samme vardf
som speciedaleren - en kurantdaler var 4/5 specie, der var 5
rigsort - 48 sk. - 2 Rigsdaler ( 4 kroner); dog var den holet

ske kurantdaler mere værd.
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moderne og af engelsk Arbejde og langt at foretrække for ægte, dan¬

ske Selvspænder. . . . men Moder sagde, at hun ikke vilde, at Polk

skulde opholde sig over, at hun gav sine Sønner Guldspænder, og der¬

ved blev det; . . . . Jeg kan erindre, at jeg paa min Confirmations¬
dag kjedede mig ganske forfærdeligt, thi det var paa den Tid ikke
brugeligt samme Dag at modtage Gratulationer . . . . hvorimod vel¬
havende Folk gjerne . . . . gjorde et stort Middags- eller Aften¬

selskab . . . . men i vor Familie var det Sædvane at opsætte dette

Gilde til den følgende Dag, og dette blev nu også Tilfældet med vor
estivitet, og da ydermere gamle Madam Fenger Confirmationsdagen

gjorde helskab i Anledning af Dattersønnens1) Confirmation, og beg¬

ge Fengerne og deres Koner vare der, saa tilbragte vi Dagen meget
ensomt." Den næste Dag kommer så gildet hos Meinerts, og da nævnte

dattersøn også var med der, fik han to gilder, men Nikolaj og An¬

dreas kun eet.
Disse var nu begge anbragt på faderens kontor, og de blev

hjemme, da forældrene ved midsommertid foretager deres 4de jyllands¬

rejse, hvor de unge sønner passer forretningen sammen med den ældre

prokurist og søsteren Stine husholdningen. Forældrene kom hjem fra

rejsen hen på sommeren, og derefter kommer Københavns bombardement,

i september 1807. Nikolaj skriver: "Da vi Løverdag Aften i Begyndel¬
sen af August, jeg husker ikke bestemt Datoen, tog til Valbye, var

alt i den dybeste Fred. Søndag Middag fik vi ved Thestrup2) den

første Underretning om, at der var noget galt paa færde, samme

Dags Eftermiddag saae vi fra Haven i Bellevue2) en Deel af den Flgn¬

de, som vel bemandet og med mange Tropper ombord, havde omringet
1) Jesper Peter Nith.
2) Prokuristen.

3) De må altså fra Valby være taget en Skovtur til Bellevne.
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Sjælland, og næste Søndag skeete Landgangen. Tropperne nærmede sig

med stærke Skridt, og Kjøbenhavn blev belejret, og al Forbindelse
med Omegnen afskåret. Saaledes var da ogsaa vor Familie afskaaret

fra vore to smaa Ejendomme, Gaarden i Vandløse og Huset i Valby,

thi de 3 korte bleve lukkede og Passagen gennem dem spærret, saa at

vi hverken kunde faa Mælk eller Fløde fra det ene eller Ribs og
Stikkelsbær fra det andet Sted. Men medens de 3 Porte var lukkede,

var den 4e", nomlig Amagerport aaben og blev ved at være det under
hele Solejringen. Dette var en stor Trøst, ja Familien kørte endog¬

saa en gang under Belejringen ud til Manden i Tømmerup og hjembragte

hommerne fulde af halvmodne Abler. Fra et vist Tagkammervindue paa

Sukkerhuset kunde jeg overskue Vejen til Valdbye eller en Deel af

den, og det var med en fast veemodig Følelse, at jeg tænkte påa,

hvor lykkelig jeg vilde have været, hvis de slemme Englændere ikke

vare komne, og jeg saaledes som for nogle Uger siden, kunde vandre
ad den vej. Under Belejringen havde en ubegribelig Sult overfaldet
mig, og denne Omættelighed var temmelig almindelig ogsaa for Andre,

Men hvad Andreas og mig angik, saa kunde Moder næsten ikke tilfreds¬

stille os, saa det gik ud over et parti tørrede Flyndere, . .  son

vi forefandt paa Loftet1). Den 2den September, en Onsdag Aften, var
det et dejligt Vejr, stille og behageligt; vi vare i Mørkningen for¬

samlede i Moders Stue, da de første Bomber og Brandraketter saam,

men de naaede ikke Christianshavn og vistrøstede os med, at de ore¬
perede i Luften. Imidlertid vare vi noget ængstelige for Bader, som

var ude og paa Contoiret i Kammeret, men da han omsider kom, spiste
1) Om nogen rationering, så også mindre bemidlede kunne få noget af,

hvad der fandtes i byen, var der jo ikke tale; men man var må¬
ske så uerfarne i sligt, at der ikke var tale om hamstring,
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vi og Fengers med god sppetit vor Aftensmad. I Seng var jeg ikke den

Nat og heller ikke den følgende, men Natten til Løverdag maatte jeg

af Mødighed lægge mig; skjøndt Udsigten fra mine Vinduer var et Ild¬
hav, sov jeg dog straks ind og oversov Frue Kirkes Brand og Taarnets

Fald. Vort Hus lignede en Oaserne, ethvert Vænelse var i Brug og be¬
hoedes af Slygtninge fra Kjøbenhavn, bekjendte og ubekjendte Menne¬

sker, jå selv paa Trapper og Gange laae de. Mine Forældre nægtede
ingen ndgang og forsynede ogsaa saavidt muligt med Levnedsmidler,

men især med Vin, og mangen en Flaske gammel Madeira, som ellers ik¬

ke var at faae for Penge, blev tømt i de Dage. Da papitulationen var
slettet, gik jeg Søndag ftermiddag med Fader ud i Byen for at see
de ødelagde Gader og Suarterer, og vi vare da i Landemærket nær

blevne slaaede ihjel af en Mur, som faldt ned og ud paa Gaden." Han
nevikler dernæst, hvorledes man spekulerede over, hvorvidt "den

tepre Kronprinds" i spidsen for hæren vilde nægte at anerkende ka¬
Situlationen og omringe og belejre København påny, "og det sidste

vidde blive værre end det første", men "den tapre Kronprinds lod

sig med den brave Armå nøje med at betragte Englænderne i behørig

afstand og fra den dygtigt at udskjelde dem." "Englænderne havde er¬
ter Gapitulationen vist al muligt Maadehold .. . . . og dette ge¬

raader vistnok de Højstoommanderende til den største Kre  
Han taler derefter om forholdene lige efter cspitulationen og fort¬

sætter: "Jeg erindrer at jeg en Formiddag med min Moder og mine

Søstre kjørte ud til Valdby, for at se til Stedet der, og at vi
traf det i god Orden, men med en temmelig stor Indduartering af en¬
gelske og hanoveranske (Hannover var da under England) Officerer,
som bøde os Prokost og beværtede os med vore egne Keiserindepærer,

der i det herlige Frugtaar 1807 vare lykkedes overordentlig gødt

Da Fjenden efter Capitulationen udløb havde fjernet sig, va
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ter ude i Valdbye og der var der paa Stedet rigtignok gikke stort
andet tilbage end Borde og Stole, thi Porcelain og Glas var for det

meste i Stykker, og af Kjøkkentøjet savnede Moder ogsaa en Del, men

spørgsmaalet er, om ikke Valbyerne havde været værre Tyve end Eng¬

lønderne" - - - - Hvad jeg for minDel meest beklagede Tabet af, var

af en lille Malmkanon paa Messinglavet, som vi brugte til at skyde
med ved føstlige Lejligheder, og som nu var borte - - - - - men man¬

gehar senere fandt jeg samme Kanon paa min Moders Pulterkammer, hun

havde nemlig en Slags Frygt for hendes Sønners Omgang med saadant

efter hendes Mening farligt Legetøj, og havde puttet den tilside,
erterat han efter ænglændernes Afmarch havde fundet den henslængt
i en Krog i Valdby." . . . . Faa Faders Gaard i Vanløse havde Eng¬

L nderne huseret værre end i Valdby, og Fader beregnede sit Tab til
600 Edlr, men denne Beregning blev gjort paa en Tid, da det var en

god Sorgers Eligt efter bedste Evne at udmale Røvertogtet med de
sortæste Farver." . . . Han skildrer Landets uheldige Stilling og

at man kun stolede på regeringen. "Det kunde være ret interessant

at udvikle, hvad der efter at Englænderne havde forladt Sjælland,

skete og hvad der ikke skete, hvorledes man holdt sig til Smaating
og glemte det Væsentlige, hvorledes man for at rejse Penge benytte¬

de ethvert Middel, det daarlige med det slette og det slette med

det daarlige, men aldrig det fornuftige og sunde" - - - - vist er
det, at Landets Ulykke var stor, og at Frederik 6 uagtet hans mange

gode Egenskaber, ikke var denne Byrde voksen." -
Faderen slap forsåvidt lykkeligt gennem krigen, som hans

skibe alle undgik opbringelse, men han var interesseret i et gensi¬
digt assurancekompagni, som led store tab.Alligevel holdt han sig ikke tilbage, men ydede "sit frivil¬

lige Offer paa Fædrelandets Alter ; han gav 800 Specier i træ
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table Fonds og senere 200 Adlr." København, der havde lidt mest,

gav mest "Enkelte rige Godsejere gave vel noget, Købstæderne gav
lidet, og Hertugdømmerne, som sædvanligt, slet intet." - - -

"Hertugdømmernes Beboere vare i 1807 hverken bedre eller slettere,

end de er nu1), og ikke anderledes end de altid ville blive."
Med den synkende Velstand hørte Selskabeligheden for en del

op, selvom levemåden i det Meinertske hjem ikke ændredes væsentlig,

dog blev de to Detter Mad, som man fik til Aften hver anden Søndag,

her Fengers kom, reduceret tiI een. På vin og fremmed brændevin spa¬

redes, og Nikolaj kan ikke tilbageholde sin surhed over, at der
blev frukket mere Vin i "Enighedsselskabet", hvortil de forsultne

Embedsmænd søgte, end i "det venskabelige Selskab", som søgtes af

"Handelsmænd og spekulanter", der dog måtte have Dedre råd.
I 1808 blev datteren Stine (Marie Kirstine 1788-1857) gift

med hastel Claus Christian Thomsen (1782-1865) fra Jordkær i Søn¬

derjylland, somere forflyttet til Nordby på Als, hvor bedstefar be¬

søgte ham, da han rejste tilbage fra sin lærettedl i Holsten i 1823,

Bartiet var ikke strålende, kaldet var lille og udsigterne ikke de

bedste. Bedstemor skriver, at Thomsen, da han som student underviste
brødrene i Tysk, var blevet forelsket i Stine, og hun i ham, "den

retskafne, men kejtede og ikke fint opdragne Slesviger". Forelskel¬

sen fra hendes side var efter hvad Nikolaj Meinert fortæller, dog
næppe så stor; hun kunde godt lide Thomsen, "men at hun havde In¬elination for ham, troede jeg ikke". Hun modtog hans frierbrev, der
gjorde et stærkt indtryk på hende, og da forældrene havde givet de¬
res minde til forlovelsen, kom den i stand og der begyndte en sta¬

dig Brevveksling.
Forlovelsen fandt sted i 1807, da han havde fået kaldet i

Jordkær, og nu kom han uventet en aften Kl. Il i maj 1808 tiI cg

1) skrevet 1846, gennemset 1861.
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den i Strandgade, endnu i rejsetøjet, hvilket ikke huede familien -
de troede, det var en sukkerhuskarl, der var kommet for sent hjem
og ikke turde ringe på porten. Hans rejse havde været besværlig,
da Englænderne Iå i bæltet, men han kom dog over. Længere end 14

dage kunde han ikke blive i København, "thi", skriver Nikolaj Mei¬
hørt, "de slesvigske Bønder, som dengang ligesom nu kræve meget og

gjøre lidet, havde ikke kunnet tilstede, at hr. Pastoren blev læn -
gere borte end højst nødvendigt, og saadanne Matadorer kunde den
sultfødede Præst ikke støde for Hovedet." Brylluppet måtte derfor
holdes i huj og kast, og Grandmama fik nok at gøre med at berede
bryllup og lægge den sidste Månd på brudens udstyr, så brylluppet

kunde stå 8 dage efter i al stilhed. Thomsens fik 6 børn i deres
ægteskab, men vi har aldrig haft nogen forbindelse med deres efter¬

kommore, og de går derfor hermed ud af denne saga.Andress vald Meinert havde skrantet i slutningen af 1808 og
begyndelsen af 1809. Hisfornøjelsen med den modstand, han i sin em¬
bedsførelse mødte fra collegiets side, og bekymringerne i anledning
af de vanskelige forhold efter bombardementet havde påvirket hans
helbredstilstand og 16. maj 1809 døde han; det var en tirsdag. Den
påfølgende lørdag blev han begravet "baaret til oapellet af General
Toldkammerets Contoirpersonale, men ikke een af de højere Herrer,
selv ikke hans egen Fuldmægtig . . . . fulgte ham til Graven", skri¬

ver Nikolaj.Grandmans Meinert levede længe efter sin mands død; hun døde
først 20. August 1842, og var da over 87 år. Hendes sønner styrede
forretningen og overtog den efter hende; bedstemor skriver om tiden
efter sin morfars død: "de unge Onkler havde mere Frihed, thi sige
ret meget til Nikolaj, det vovede selv Grandmama ikke." Om hendes

senere år ved jeg kun, at hun vedblev at samle familien hos sig
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hver anden søndag; hver 4de søndag kom de til konferensråd Fenger,
præsten Rasmus Fenger eller hos oldefar, sæbesyder Johannes Fenger

og hver 4de søndag havde man fri - det var "stille søndag" som den
kaldtes. Alle bedstemors optegnelser om Grandmama Meinert hidrører

løvrigt fra tiden efter hendes mands død; bedstemor var kun lige
fyldt 2 år, da morfaderen døde.

Vor tipoldemor har jo været en betydelig karakter, ikke al¬

tid lige nem at være sammen med, dygtig i sit hus, men vel næppe af

dem, der var lige elsket af alle, - alligevel er det en kvinde, som

man ikke er ked af at nedstamme fra.
Ar sønnerne giftede Nikolaj Jonathan sig 1819 med sin kun

7 ar yngre søsterdatter Mette Kirstine Tang fra Nørre Vosborg, og de

havde 10 børn, af hvilke jeg har truffet nogle da jeg kom til Kjøben¬
havn som student. Skønt 6 af børnene var sønner og alle gifte, efter¬
lod de sig intet afkom, og navnet Meinert er uddød med dem; de ene¬

ste børnebørn var to sønner af datteren Emma (1831-1917) i dennes
ægteskab med adjunkt i Flensk Niels Tang Krarup (1827-1862), der

var ældste søn af bedstefars yngste søster Mathilde (1805-1899) i
hendes ægteskab med provst Ove Thomas Nikolaj Krarup (1799-1862). Af

disse to sønner var kun den ene gift og efterlod sig kun een datter,
der er ugifts Hele denne blomstrende slægt er derfor uddød, og den
store formue, og hvad de ellers har efterladt sig, spredt for alle
vinde; den sidstlevende af sønnerne - nu er de begge døde - søgte og

fik i hvert fald i min tid understøttelse af det Meinertske legat.
Han anførte, at han vel var den sidste, som virkelig kunne huske

legatstifteren, Andreas Evald Meinert og havde besøgt ham på Ant¬

vorskov, og at hans egen formue var brugt.Nicolaj Jonathan førte stadig forretningen videre sammen med
brødrene og førte stort og gæstfrit hus, - de boede en tid i den
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Heeringske gård i Overgaden neden Vandet, og bedstefar holdt altid
til der, når han var i København under rigsdagssamlingerne; og når

døtrene fulgte med bedstefar på hans vinterophold i København, kom
de til Meinerts tidlig og silde; spiste altid til middag der - når

de ikke havde andet, - det eneste, der forlangtes, var at de skulle
komme til tiden. Tante Christine var en smuk dame, men jeg ved intet

særligt om hende iøvrigt. De opnaaede at holde guldbryllup, og der
blev da malet et stort dobbeltportræt af dem, som viser et meget

smukt gammelt ægtepår, han er på det tidspunkt 78, hun 71 år, det er

malet af Moed. af hans erindringer har jeg ikke noget absolut til¬
talende indtryk af ham, men det kan jo være, jeg tager fejl. Bedste¬

mor skriver: "Onkel Nikolaj var kun 18 Aar, da han ved sin Faders

Mød kom i spidsen for det gamle Handelshus Chr. Noe 4 90. -
han var et neget dygtigt Hoved med klar skarp Forstand . .  dette

i Forbindelse med, at han saa tidlig blev Herre, gav ham noget by¬
dende og arrogant.

Men anden broder Andreas Evald (1792-1868) var medindehaver
af forretningen og købte desuden senere hovedgården Antvorskov; han
var, - kan jeg huske Moster Christine sagde, - hele familiens "On¬

kel Andreas", og hvad han efterlod sig, gik også til det familiele¬
get, som jeg ovenfor har omtalt; han var ugift. Bedstemor skriver,

at han altid har haft "det samme blide væsen og med detto elskede

Familien ham . . . Jeg kan meget tidlig huske smaa Scener mellem

Grandmama og hendes ældste Søn, derimod aldrig med den yngste."Han og bedstefar, der jo også hed Andreas Evald, kunne godt sammen,

og jeg husker, at der blev lavet et lille rim om dem, - onkel An¬

dreas var lang og tynd, bedstefar svær:
"Og Dresemand og Dresemand,
de gik som mand og frue,

 Dres,DenTlange Dres den tykke
det var fen lyst at skue."
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hvad der senere er blevet af den store forretning, som ingen

af sønnerne overtog, ved jeg ikke.
Jeg har hermed fulgt familien Meinert, hvorfra mine to olde¬

nødre stammer, til dørs og vil gå over til min anden oldefar på
mødrene side, - min første Niels Kjær Tang har jeg omtalt, — nem¬
lig sæbesyder Johannes Fenger.

Fenger
Hans bedstefar var Peter Fenger; han var skipper født i Ham¬

borg 1668, døde om bord på sit skib 1737 og blev begravet på Chri¬
stiansø, hvor jeg dog, da jeg var der i slutningen af oktober 1946,

ikke kunne finde graven; han blev 1719 i Låbeck gift med Magdalene

Marfrethe Eueländer (1692-1778). Af dem begge findes malerier, - af
hvilke jeg har fotografier hængende på min væg; det er så påfalden¬
de, hvor konens ansigtstræk går igen i min mor, fra hvem jeg også

har arvet mine dybtliggende øjne, som Jørgen igen har efter mig;
men forøvrigt ligner mor også sin mormor, Christine Lorentze Fenger,
og hun har jo intet med vores tip-tip-oldemor Seelånder at gøre.

Disse to havde - mig bekendt - kun een søn, der også hed

Peter (1719-1774). Han var ko født i Låbeck, men blev grosserer
og sæbefabrikant i Køhenhavn; han ægtede 14/6 1758 Else Brock
(1757-1811), en søster til den kendte storkøbmand og legatstifter
Niels Brock, efter hvem de Brookske handelsskoler endnu har navn,
Grosserer Peter Fenger købte nogle år efter sit giftermål Grev
Beventloms gård i Strandgade og indrettede her et sæbesyderi efter
bedste hollandske mønster. Han var i kompagni med Statsråd Mor
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en af tidens mest ansete grosserere og var en af Stadens 32 mænd,
hvilket viser, hvilken anseelse han nød.

Han og Else Brock fik ialt 13 børn; men 2 døde som små. De

førte et stort hus; Peter Fenger gik aldrig tilfods til børsen, men
kørte i kåret med sort tjener. Han var meget elsket af sine børn

og lemede meget med dem, og om Søndagen satte han sig "selv på

kjæphesten og i Shidsen for Børnene gik det saa gjennem alle Stu¬

eihele det vidtleftige hus igennem til stor Bryd for den jublende

lok." skriver bedstemor. "Hans Fortvivlelse, da en uforsigtig Amme

hvalte om lille Pige - Elisabeth Fenger 8/8 71 - 21/12 71 - ved
imed strongt Forhud at tage hende til sig i Sengen, var i levende

rindring af Jomfru Kinb," deres tro fusbestyrerinde. Det var denne
Jomfru Simb, som de unge senere havde morskab med, idet de kom køn¬

reg i hendes snustobaksdåse; når hun så snusede, blev hun sort om
net n. "Han har smurt sig, himb", sagde Else Fenger. "Hvad siger

Madammen"" "Han har smurt sig, Hinb." så tørrede hun sig om næsen

og tværede kønrøgen end yderligere ud, - et ejeblik efter samme
komedie, til hun blev klar over forholdet og gikeud for at vaske

sig.

Jomfru Simb gik efter Else Fengers død i arv til familien
Tiog endte sine dage i sønnen konferensråd Fengers hus.Peter Fenger var som angivet tysk født og gik i Frederiks

tyske Kirke, men der hørtes aldrig tysk i Familien; sine handelsbø¬
ger førte han på dansk, men sin egen private Konto på tysk.

Juleaften 1774 blev han ved Aftensmåltidet ramt af et apenh
tisk anfald og Kl. 11 var han død; hans kone samlede sine Il børn
om sig og sang med dem: "l denne søde juletid tør man sig ret for¬
nøje" - man må dog her tænke på, at 5. og 6. vers netop passede
godt til lejligheden. Der blev forfattet et digt; "Sørgeta¬
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sukket af ll umyndige ved en højt elsket faders grav"; jeg har un¬
dersøgt både "Adresseavisen" og"Berl. Tidende" for december 1774

til hen i Februar 1775 uden imidlertid at kunne finde andet end en 
kort notits om dødsfaldet, så digtet er ikke, som det er blevet for¬
talt, indrykket i Aviserne, og jeg har ikke set det nogetsteds.

Han var 55 år, da han døde, og enken sad tilbage med sine Il
børn, af hvilke den ældste søn var 15 år, den yngste kun 10 måneder.

Hendes rige broder, som aldrig havde syntes om sin svogers luksuøse
livsførelse, tilbød hende at sørge for børnene, men på betingelse

af, at hun lovede, at alle drengene skulde komme til handelen og
ikke til studeringerne: "Bej, så vahrhaftig vil jeg ej" svarede sø¬

steren, og så trak broderen sig tilbage; af hendes 6 sønner, som

hårde voksen alder, blev også de 3 studerede mænd.
Børnene var:

Peter Fenger (1759-1779).1)

Marie Christine Fenger (1776-1780), gift med koffardikaptajn2)

Mouritz With.Rasmus Fenger (1761-1825), gift med Martha Helene Meinert. De¬
5)

ros søn var Peter Andreas Fenger (1799-1878), der blev præst
først i Slotskjergby, senere ved Frelsers Kirke, og som konfir¬

Rerede mor. En af P. A. Fengers døtre Marie Vilhelmine blev gift

med Lorentz Leonard Edelberg, og fra dem nedstammer D. M. Edel¬
berg, der er Jørgens kontorchef i indenrigsministeriet,

en af P. B. Fengers sønner var kommunelæge Professor Chr.
Fenger, der var min medbestyrer i det Meinertske legat tiI sin død;

hans sønner er Otto Fenger, som var sammen med mig i undervisnings¬
ministeriet og endte som direktør for særforsorgen, og C. C. Fenger
der efterfulgte faderen som medbestyrer af det Meinertske legat.

En anden af Rasmus Fengers sønner var lægen dr, med Ca

Fenger, der var finansminister flere gange.En tredie var Johannes Ferdinand Fenger, der 1235 er 2
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stadsingeniør i Randers Johannes B. Fenger, der igen er far til Bar¬

mos kone Ester Fenger; en datter af Johannes Ferdinand Fenger blev

gift med biskop Balslev i Odense og er mor til Nuth Balslev,
Nikolaj Ernst Fenger. Handelskasserer gift med Marie Sophie Pav.4)

Andreas Fenger (1764-1806). Begimentskirurg. Gift med Johanne5)

Elisebeth Raase
6) Narmen Fen er (1765-1826). Proprietær, gift med Helene Cathrine

Hellesen.

Nacharias Fenger (1766-1784).7)

Johanwes Fenger (1767-1829), gift med Christine Lorentze Meinert,0)
vore oldeforældre.

Christian Fenger (1769-1769).9)
Mandalene Margrethe Fenger (1770-1818) blev gift med Mouritz Mith,10)

der tidligere havde været gift med søsteren (H9 2). Else Fenger
såtte pris på, at Mennes gode udstyr ikke gik ud af Familien. De¬

res døn var Jesner Peter Mith, der senere blev herredsfoged og

Holitiker og var de Meinertske drenges kammerat under deres op¬

vækst; det var ham, der blev konfirmemet sammen med Nikolaj og

Andreas og kom med til begge konfirmationsgilderne — både deres
og sit eget.

Elisabeth Fenger (1771-1771).11)

Christian Fenger (1773-1845). Livkirurg, gift med Else Kirstine12)

Menningsen; de havde kun en datter, der blev gift med overauditer
Barnekov, hvis søn er komponisten Barnekom,

Frederik Fenger (1774-1857). Proprietær, gift Med Birthe Christi¬15)
ne Hellesen, fra ham nedstammer den kendte provst ved Holmens

kirke Hans M. Fenger.

Den bekendteste er Christian Fenger (1773-1845), der blev læge,
livkirurg hos Frederik VI, konferensråd og professor. Han skulde hver

morgen mede hos kongen, men denne sørgede for, at han kom ind med det

samme: "Fenger skal ikke vente, der er så mange, der venter på han¬
Det 8de barn var vor oldefar. Johannes Fenger (1767-1829
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der kun var 7 år, da faderen døde; han kunde huske, at han netop på
den juleaftensdag, da faderen døde om aftenen, havde haft en leg med

faderen, hvor han skulde forsøge at ramme denne i hånden med en lil¬

le pisk "men den behændige hånd smuttede immer bort", skriver bedste¬
Mor.

Else Fenger sad altså tilbage og skulde sørge for sine børn.

Mareten og den sorte tjener afskaffedes, men ellers førte hun sit
hus videre, hun drev sit sæbesyderi og vedblev at drive forretning

sammen med Statsråd Borre; således skriver bedstemor; Nikolaj Meinert
skriver: "Gaarden vedblev hun at beboe ene, Reste og Vogn, Kusk og
fjener beholdt hun, paa en stor, næsten splendid Fodsvedblev hun at

leve, og dog vidste hun at ordne sine Sager saaledes, at hun kunde
opdrage alle sine Børn og ved sin Død efterlade sig en jævn Velstand."
ingen af de pågældende har oplevet de første år efter Peter Fengers

død, så man ved ikke, hvem man snarest skal tro. Men forskellen er

jo heller ikke så stor, - det er blot spørgsmålet om, hvorvidt hun
beholdt vogn og tjener, de er uenige om, og det kan forsåvidt være

ligegyldigt. Else Fenger havde den sorg 5 år efter måndens død at mi¬

ste sin ældste søn Peter (1759-79), der druknede ved skøjteløbning;

han var faldet i en våge og blev først fundet død dagen efter "efter
en fortvivlet Nat for den arme Moder". Jomfru Nimb fortalte senere,
hvorledes hun, da han savnedes,var gået ind på hans værelse og havde

set, at skøjterne var borte, og anet en ulykke. Det fortælles, at en

engelsk hat, han havde på, havde været hans ulykke, fordi to tømmor¬

mænd, der så hanffare, intet foretog sig, fordi de anså ham for en 
englænder, der havde fornærmet dem. - Det lyder besynderligt, at man
med koldt blod skulle lade en ung mand drukne, fordi man følte sig
fornærmet af ham, så jeg gad vide, om beretningen er rigtig,

Senere kom andre bekymringer. Statsråd Nørre gik fallit os
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trak Else Fenger med sig, så hun måtte skaffe penge, for at klare
for sig. Hun sad godt i det, men skulle hun på et bræt dække hele

den gæld, som hun hæftede for, var hun ruineret. Hendes bror vilde
ikke hjælpe. Men så kom hjælpen fra anden side; 6 købmænd fra
Christianshavn tilbød at forstrække hende med en sum (8000 rdlr.),
hvormed hun klarede sine forpligtelser, "og nu drev hun sin Fabrik,
betalte sin jæld og opdrog sine Børn og levede sin Tid, baade agtet
og elsket, og aldrig glemmer jeg det Minde, den maaske noget stren¬
ge, men retskafne og kraftige Moder havde hos sine Sønner", skriver
bedstemor. Har der tales om Niels Brooks uvillie til at hjælpe, må
det dog tilføjes, at han i sit testamente satte 20.000 rdlr. ud for
hende til rentenydelse, sålænge hun levede, således at beløbet til¬
faldt børnene efter hendes død.

Nikelaj Meinert skriver til forklaring af hendes held: "Vist¬
nok vilde dette uden gunstige Tidsomstændigheder have været umuligt;
men at hun vidste at benytte disse Tidsomstændigheder, at hun selv

førte sin Dorrespondance og havde Indseende med sit Regnskabsvæsen,
at hun var årvågen, driftig og paapasselig, var hendes Portjeneste,
og den skal ingen gøre hende stridig," Når man tænker på, hvor kri¬
tick Meinerterne stillede sig overfor Fengerne, er dette ikke nogen

ringe ros, og det kan kun være tiltalende at tænke på, at vi har
to sådanne tipoldemødre som Grandmama Meinert og Else Fenger.

Nikolaj Meinert tilføjer: "Forresten var hun en lille, ge¬
brækkelig kone, men selv i hendes gamle Dage, da jeg først lærte
hende at kjende, fuld af Liv og Lune. I sin Ungdom havde hun været
en streng Mama, som ikke saa ganske sjældent revsede Sønnerne cor¬
porligt, men i de allersidste år blev hun aflægs paa Sjæl og Lege
og sine sidste Dage tilbragte hun vegeterende."

Hun døde 1811, da bedstemor var 3¾ år, så hun har ikke kunne
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fortælle meget om hende. Hun anfører dog: "hun var i de sidste år
meget affældig og laa mest tilsengs, skønt hun kun var 74 år, der

vel havde sin Grund i en Skade i Ryggen, hun som halvvoksen Pige

havde fået ved at bære en Dyresteg ind, der var hende for tung. Den¬

ne Skade kom dog først til Syne, da hun havde fået sit syvende Barn,

men tog siden således til, at min Moder kun har kendt hende som en
aldeles krumbøjet, lille Kone" . . . . "Hun var meget gæstfri og

førte et behageligt Hus, hvor Alle var velkomne. - . . flere af
Sønnerne omtalte hende som den første Guinde i Verden. . . . . Det

var rart at komme ned til Farmor, - - - et vist Trylleri, når Døren
til et uhyre Skab i Væggen i Spisestuen aabnede sig, især naar der

gik Sukbergodt ud deraf . . . Porresten var samme spisestue tillige
hendes hovekammer — idetmindste en Tid lang, og vist er det, at hun
døde der . . . . Ogsaa kan jeg mindes, at hun blev kysset på Haan¬

den, naar man kom og gik."
også Grandmama Meinert skulle kysses på hånden; når de Tangske

børn fra Vosborg kom til København, faldt det dem vanskeligt, de
blev generte; men de Fengerske drenge tog det let: "God Dag, Grand¬

mama." og så et rask smækkys på hånden.
Af både Peter og Else Fenger findes der gode malerier, af

hvilke fotografier hænger på min væg; hvem der har malet dem, ved

jeg ikke. Desuden findes det store Fengerske familiebillede af æg¬
teparret og alle børnene, vistnok malet af Beenfeldt, såvidt jeg
husker; jeg har aldrig set det, men kun et fotografi. Det må være
malet omkring 1770, i hvert fald er vor oldefar Johannes med som et
lille barn, med "faldhat" på, d.v.s. en holstret krabe om hovedet,
som man gav små børn på, for at de ikke skulde støde hovedet, nå

de faldt.
Den ældste søn Rasmus blev, som ovenfor omtalt, i 1796
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med Meinerts ældste datter Marthe Helene. Dette parti var alle vel
tilpas, og de gamle i bryggergården syntes ligesågodt om det, som
brudens og brudgommens familier: Nikolaj Meinert skriver: "Den 8.

Juni 1796 stod Brylluppet med stor Stads. Onole Brock gav som sæd¬

vanligt, naar Fartiet var efter hans Smag, en Sølv Kaffemaskine, men
der fandtes ingen Aktier eller Obligationer i den, som det ved en

anden lignende Lejlighed skal have været Tilfældet."
Om Rasmus Fenger skriver bedstemor, at han var en lille mager

Mand, altid i Præstokjole eller slobrok med hvidt pudret hår, høj

pande og venlige brune Øjne; når han kom til valby eller tog i skom¬
ven havde man en Mort sort kjole, men i byen gik han sjældent uden

præstekjole - "den gik han altid og slænged" i,"Ssagde grandmama -.

Han blev sognepræst 1822, men fik samme år et apoplektisk anfald,
"Han havde altid været en ikke begavet Mand og som Følge af den til¬
kommende Svaghed mindre skikket til at læse med Konfirmander", skri¬
ver bedstemor, der gik til præsten hos ham i dette år; han døde 1825.

Han var ikke nogen veltalende prædikant, og Frelsers Kirke stod næ¬

sten tom, men han var god mod syge og fattige. Om Marthe Helene
skriver bedstemor "Grandmamas Indling, men ogsaa den, som Urimelig¬

hederne, naar de kom, og Hidsigheden, der kom tiere, gik ud over

først. Da hun var 10 Aar gl. maatte hun bestyre Huset og varte mama
op i hendes Barselsenge, vaage om Natten o.s. fr, og om dette sidste

var hun længe ene, thi Marie Cathrine kom i sit lode Aar til Bedste¬

forældrene og da den 3die Datter - min Moder - naaede sit lode Aar
kom hun ikke bedre derfra, end at hun den første Nat faldt af skamme¬

len og vækkede Moderen." Hun blev så med hårde ord sat fra bestil¬
lingen, der igen gik over til Marthe Helene, som siden altid med

skræk så udsigterne tiI en familieforøgelse imede.Bedstemor skriver senere, at hun maaske var det bedste hoved¬
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af søstrene, og fortsætter: "Af hendes Svigermoder blev hun modtagen
med udmærket Velvillie og Kjærlighed: - - - hendes Svigermoders Kjær¬
lighed bragte hende næsten til at holde mere af denne end af sin egen

Moder - - - -
Hendes første Aar som gift Konevare ret behagelige, det var

Fode Tider. Børnene, der kom, vare raske og velskabte. Farmors Hus
var meget gæstfrit og behageligt. Vel var senen af Gramdmama ikke op¬

kørt, thi haar hun1) ikke laae til Sengs, var det pligt personlig at
indfinde sig hver evige Dag". Senere blev kårene efter krigen ringe¬

re, og han måtte sørge for gennemført sparsommelighed for at få det

til at slå til.
an lægger mærke til, at bedstemor altid siger "Grandmama"

om sin mers Mor og "Farmor om sin fars.
pisse daglige besøg med aftensmad hos Grandmama, hvor både

faderen og Moderen skulde komme, blev efterhånden en plage, særlig

da børnene blev større og var ærgerlige over, at forældrene aldrig

var hjemme om aftenen. Det var jo en arv fra bedsteforældrene, for

Grandmama og hendes mand havde jo hver aften måttet spise hos de

gamle Noes, sålænge Chr. Iver Noe levede.1816 og 1817 var der Nytteri i Børnehuset; der blev begge år

nedsat en standret til at dømme de oprørske fanger. Det første år
blev to halshuggede i børnehusgården, - Nikolaj Meinert overværede

henrettelsen "og var ogsaa nede i Kjælderen for at se Tangerne, som

sad fængslede der tildeels for ældre Bevolter, thi der var i de
Aaringer en Insurreotionsaand i Anstalten, som maadelig Behandling
af Tangerne havde fremkaldt, og som man manglede Kraft til at styre.

Hovedmanden for mytteriet var en dreng på 16 år, der var for

ung til at blive henrettet; derfor blev han dømt til at kagstryges.
1) d.v.s. datteren.



Min mødrene familie og mors liv-t

til hun møder far. Bag. 67-68.

Om revolterne i tugt- rasp- og forbedringshuset på Christians¬
havn kan oplyses, at den første fandt sted i 1816. Fangerne følte

sig skuffede over, at der ikke var kommet benådninger på Frederik

vis kroningsdag (den 31. juli 1815), og derfor var allerede på den

tid nystket nogle spektakler; samtidig klagede fangerne over behand¬

lingen og kosten.
De en. 500 Tanger, der var anbragt i "Børnehuset"1), som det

kaldtes, da det fra først af var beregnet også tilfoptagelse af

forladte og mødstedte børn, havde kun til bevogtning en inspekter
(direkter) og en halvsnes betjente af forskellig slags samt en sol¬

datervagt på 13 mand. De kunne i almindelighed gå nogenlunde frit
imellem hinanden, selvom der var opsat skillerum mellem de farlig¬

ste forbrydere og de andre, og på de store værkstedssale var der

rig lejlighed til samtale mellem fangerne. Kun rasphuset, hvor de
strengeste straffe blev afsonede, idet man der raspede det hårde

farvetræ, hvilket var ret sundhedsfarligt, var skilt fra tugthuset

og forbedringshuset - dette sidste var et første forsøg på dog at

påvirke fangerne - men der var livlig brevveksling og samtale gen¬

nem vinduerne mellem alle fængslets afdelinger. På rasperiet havde

de jo file og knive af forskellig slags, så deres adgang til våben

var ret ligetil, og da revolten i 1817 blev udført, havde de lavet

tunge køller af det hårde farvetræ til at sIå Vogterne ned med, og

falske nøgler til alle døre.

1) Vore oldeforældre beede i bedstemors første barndomsår på "Børne¬
hustorvet".
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I 1815 havde de aftalt en revolte tiI søndagen den 29. novem¬
ber, men dagen før blev planen røbet af en af deltagerne. Direktio¬

nen trådte sammen, afholdt forher og lod nogle af fangerne sætte i

ensom arrest. Da blussede oprøret op, idet fangerne ville tiltvinge

sig kammeraternes frigivelse, slog vinduerne ud, brød kakkelovnene
hed sto. Da der så tilkaldtes militær, forskansede de sig i en af

værkstedssalene, men soldaterne brød hul i loftet, og da fangerne

så bøssepiberne rettede imod sig, gav de op. Der blev nedsat en
standret, som straks søndag formiddag trådte i virksomhed og 24 ti¬

mer efter afsagde dom, hvorefter 2 blev dømt til døden, medens den

unge, kun 16-årige Peder Hansen skulle have 27 slag kat, og 4 andre

2 A 27 slag, fordelt på 2 dage. Samme eftermiddag fandt henrettel¬

serne sted i fængselsgården, og det er disse som Nicolaj Meinert

(30. november 1815) overværede. Denne taler jo om den Einsurreetions¬
dand", som "mådelig behandling af fangerne havde fremkaldt, og som

man menglede kraft til at styre." Han synes derfor at ville have

billiget den hårde hand uden særlig forståelse af, at det var den

"mådelig behandling", der burde være rettet.Der blev nedsat en kommission til undersøgelse af fangernes
klager; den afgav betænkning i 1816 og gav i det hele Tangerne ret.
Birektøren fik en alvorlig misbilligelse, justitssergenten blev af¬
skediget, to mestre på værkstederne tiltalt for ulydighed og under¬

inspektøren sat under tiltale for svigagtig omgang med Tangernes
mad. Meget bedre blev det imidlertid ikke, og i 1817 skete det sto¬

re oprør, som også bedstemor kunne huske. Hvem der egentlig var ho¬
vedmanden, blev ikke oplyst; de, der blev straffet strengest, var

dem, om hvem det kunne oplyses, at de havde været med til at påaat¬

te branden, idet dette betragtedes som mordbrand, der efter Chr. v¬
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Danske lov", der endnu gjaldt som straffelov på denne Stid1), straf¬
redes med stejle og hjul.

også denne gang blev planen røbet, men det lykkedes dog nog¬

le at undslippe, - de blev alle fangne igen; den, der kom længst,

fik fat i en hest og nåede til Køgeegnen.

Det var aftalt, at planen skulle sættes i gangdonsdagen den
25. juni om aftenen, men da planen samme formiddag blev røbet,

holdt direktionen straks møde og idemte en fange -for insubordi¬

nation - merk arrest. Dette gav signalet til, at revolten udbrød,

og der blev sat ild på loftet over kirkesalen, hvor der fandtes

oplag af det meget brændbare værk m.v. l den første forvirring

lykkedes det nogle fanger at undslippe, men der blev trukket mi¬

litær til; bygningen blev omringet, der blev kørtskanoner op og

i hvert fald et skud affyret mod fængslet. Da soldaterne fyrede

fra vinduer i nabohusene, og ilden bredte sig, kom fangerne ned
og blev, efterhånden som de viste sig, tagne og bundne af solda¬

terne. Frederik vl med ståb var kommet tilstede - han udtalte

det menneskekærlige ønske, at alle fangerne måtte indebrænde i

1) Dete vedblev for tyveri og berigelsesforbrydelser i det hals
til den -rstedske straffelov af 1840, der ikke, som jeg har
skrevet, ophævede kagstrygning, men væsentlig indskrænkede den
for disse forbrydelser. For andre gjaldt Chr. Vr danske lov vi¬
dere lige til straffeloven af 1866, hvilket medførte meget be¬
synderlige konsekvenser. Således blev en kone for 3die gang be¬

gået hor i henhold til danske lov (6-13-24) dømt til at stoppaa
i en sæk og druknes (Christianssædes ertrarets dom af 17/2
1843), og denne dom stadfæstedes i slutningen af april af Røje¬
steret; hun er jo udenfor al tvivl blevet benadet. - Kun pudsigt
er det, at den ved fr. 31. august 1813 oprettede særlige dom¬

stol, Tugthusretten, 5 a 6 år efter, at den var afskaffet ved
lov, 3. dec. 1850 i god tro trådte sammen og dømts en mand til

bål og brand. Justitsministeriet erklærede straks dommen for an¬

nulleret.
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fængslet2), og han nedsatte straks en standret. I den derom udfær¬

digede skrivelse, anmodes de pågældende om at give møde hos ju¬
stitsministeren i "Os elskelige Statsraad Prætorius Gaard på

Christianshavn" - altså Grandmama Meinertz gård - for at få ordre

om tid og sted for standretten.

Samme nat kl. 2 begyndte standretten sit arbejde i Søkvæst¬

huset. Fangerne Iå på maven med bagbundne hænder, til de blev ført

ind til forhør. Metten arbejdede uden ophør i 40 timer og afsagde

dom Fredag den 27de Kl. 53. Kongen havde ansat statsråd til dette

klokkeslet og ønskede, at dommen skulle foreligge til dette stats¬
råd, så han straks kunne stadfæste den; derfor var standrettens

formand tilsagt at møde i forgemakket til dette klokkeslet. 8 fan¬

ger var dømt fra livet, men kongen benådede den ene, så han slap

med at kagstryges.De andre 7 skulle, efter hvad der var foreskrevet for stand¬
retter, straks henrettes, men der blev indremmet dem en nat til at

berede sig til døden, således at henrettelsen blev udsat til lor¬

dag morgen. Her træder så Rasmus Fenger til, og beretningen kan nu
gengives efter hans skrift: "Mit Forhold hos de syv Misdædere, som
blev henrettede den 28. Juli 1817"; hvorfor det er, han er kommet

i folkemunde, og hvad der er fortalt om ham, siges ikke, men det¬

te lille skrift - en pitce på 19 sider - viser, at han på den smuk¬

keste måde og som det synes med stort held har udført den gerning,

som pludselig blev ham pålagt.
Fredag aften Kl. 8 kom et medlem af standretten og meddelte

ham, at kongen havde befalet, "at en præst skulle sendes til de syv

misdædere, som morgenen derefter skulle henrettes", og at han var
2) Dette fortælles af Bulov fra Sanderumgaard "han vilde ønske.

at alle de canailler brændte" - men Bdlom finder det selv utro¬
ligt, så det er måske ikke rigtigt.



"vedudsat dertil og ufortradent skulle begive sig til Søkvæsthuset
for at tale med Tangerne, og hvor nogen ønskede det, "meddele dem

Alterets Sakramente".
Han svarede, at det vilde være ham meget tungt at udføre,

da han aldrig før havde overværet en henrettelse, men at det var

hans pligt at adlyde. Han gik ind i sit kammer og bad til Gud,
at hun vilde skænke mig Visdom, Primodighed og Styrke til at ud¬

rette denne Gerning, der nu var mig betroet", og fulgte så med

til Sekvæsthuset til Tangerne, der var samlede i en af de rumme¬

lige og lyse sygestuer.
Han begyndte med at tale venligt til dem og sagde, da han

syntes, han "havde vandet deres Velvillie". "Der er sen Ting, på
hvilken jeg nu må gøre Eder opmærksomme. Det sker ofte, at den
største Nød og Genvordighed, de allertungeste Omstændigheder, som
møde os i Verden, ja selv de groveste forbrydelser vendes af For¬

synet til davn for Mennesket". Han søgte derefter at belyse dette

ved fortællingen fra Josefs historie. Derefter fortsætter han:
"Saaledes ønsker Forsynet endnu at vende de grove Forbrydelser, I

have begaaet, til Gavn for Eder selv. I vare tilforn faldne dybt;
men Gud tillod, at I faldt endnu dybere. Han vilde, at I skulde

blive opmærksomme på Eders grove Forbrydelser, ikke undskylde
Eders Fejl . . . . men ledes til Forbedring . . . . og sige med
ydmyge bøjede Hjerter som Tolderen: "Gud være mig Synder nådig" - 
Nu kommer det an på Eder selv, om I viI søge Nåde i den orden, Gud
har foreskrevet, navnlig ved sand Omvendelse og Troe på Jesum" . .
. . . . Paulus skriver I Tim. 2. Gud vil, at alle Mennesker skul¬
le blive salige og komme til Sandheds Erkendelser"

Han talte så om røveren på korset og bemærkede, at flere af
de dødsdømte havde tårer i øjnene. Så bad han for dem og talte nu
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med dem. Da en af dem sagde, at der deg ingen var blevet indebrændt,

svarede han, at det vidste han ikke, men en brandmand, der viste

sig på taget, var af en fejltagelse blevet skudt, og han havde ko¬

ne og børn. Så udtalte en af dem ("Vovehals"), at det jo var ham,
der havde stukket ild på og været formand for de andre De fleste

tilstod, at de havde fortjent den dom, de havde fået, men nogle be¬
mærkede, at der var andre, som havde gjort det ligeså grovt. Her¬

til svarede Fenger, at de skulde kun tænke på sig selv, og at sa¬

lengs de sammenlignede sig med andre og anså sig for bedre end dem,
var de "helier ikke benuemme til at modtage Forsikringen om vore

Bynders Forladelse. Salomon siger derfor, Ordap. 28. 13- "Den, som
skjuler sine overtrædelser, skal ikke have Lykke; men den, som be¬

kjender og afstaaer fra dem, hun skal faa Barmhjertighed."
Men sagde en af Eisdæderne: "Jeg var dog ikke kommen til at

døs, dersom ikke en Tugthus-fange havde vidnet falsk om mig." Jeg
spurgte: Hvorledes da? Jo, svarede han, thi han vidnede, at jeg

havde stukket Ild, og det har jeg ikke gjort. Nu vilde jeg nødig,

at han med Hag i Hjertet til denne Fange skulde gaa Døden i Møde;
jeg sagde derfor: Det er muligt, at han har troet, at det var sandt,

hvad han vidnede. Du var dog formodentlig på Værk-Loftet. - Ja -
hvad skulde nu vel der? Han har troet, da han sam Dig gaa derep,
kort før Ilden udbrød, at du havde været medmet antænde Samme;
desuden har fu jo dog gjort dig skyldig i oprøret, ligesaa vel som

de andre. Dette tilstod han og var, saavidt jeg kunde mærke, over¬

bevist om, at han havde fortjent den Dom, han havde faaet."

Der var nu gået et par timer, og han spurgte så Tangerne, om

de ønskede Alterets sakramente, og 5 afødem bad om det, medens 2

svarede benægtende. For de 5 holdt han så en skriftetale over 1

Sorinth. 11 28. "Hvert Menneske prøve sig selv, og saaledes æde
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han af Brødet og drikke af Kalken". De sad på 2 bænke ved hver si¬

de af et langt bord, han lod bænkene flytte noget fra bordet, så han
kunne gå imellem, og gav dem derefter nadveren.

Derefter sørgede han for, at de fik noget mad og et glas vin.

To af fangerne bad, om de måtte få deres kærester i tale - det var
kvindelige fanger fra fængselet, og han rådede fra for ikke at ka¬
ste mistanke på dem; det viser også, hvorledes forholdene havde væ¬
ret, at mengemandlige fanger havde samkvem med de kvindelige. Sa
bad den ovenfor omtalte Tange, om han måtte få lejlighed til at
tale med den Tange, der havde vidnet imod ham, og denne gang gik

Fenger til direktionen med anmodningen, men den blev afslået; han

spurgte også, om de måtte sige farvel til deres Kærester, men og¬

så det blev afslået. De vilde nu gerne sove, da de ikke havde sovet
i 2 hætter, og der stod nogle senge med mudrasser i stuen. Sa

sagde han god Nat, enskede, at de måtte få nogen søvn, og lovede.

at han skulde være tidligt hos dem morgenen efter.Da han kom hjem var kl. 11. Så efterså han reglementet for
præsters tjeneste på retterstedet og gik i seng kl. 12, men kunde

ikke sove. Han tænkte på "de Taler, som jeg skulde holde om morge¬
nen" og "hvorledes jeg vilde forholde mig på Netterpladsen".

Kl. 5 går han igen over i Søkvæsthuset - Fangerne havde so¬

vet noget. Han talte lidt almindeligt med dem, men lod den så sætte
sig ned og holdt en tale til dem over 2. Sorinth. 5. 20. "Vi erehendebud i Christi Sted, ligesom Gud selv formaner Eder formedelst
os, vi bede i Christi Sted, lader Eder forlige med Gud".

Han får så Kaffe til dem og et Glas Vin. Dørefter går han

ud for at trække frisk luft, da der var meget beklumret i værel¬
set, og kommer ind tiI en officer, men så kommer der bud, at en 

af fangerne, der havde sagt "nej" igår, nu gørne vilde have nad¬



veren. Han gik straks derover, og fik tilladelse til at give ham

sakramentet, men han skulde skynde sig, da tiden nærmede sig. Han
holdt derfor kun en kort skriftetale, berettede Tangen, og straks

derefter blev de ført ud til Retterstedet, som var tæt bag Kvæst¬

huset. Standrettens Medlemmer (Højesteretsassessor A. C. Kjerulff,

Tolitiassessor ". C. Danchel og Hof- og Stadsretsassessor H. Lan¬

6o) sad ved et bord dækket med et grønt klæde. Ved enden af bordet

tog han opstilling. Sommen blev oplæst for dem samt den kongelige
konfirmation, og derefter blev de overleverede til Kongens foged,

for at Skekutionen kunde foregå. Nu trådte Fenger igen frem og
talte over "uekiels 33. 11. "Saa sandt jeg lever, siger den Herres
Hørre, jeg har ikke Behag i den ugudeliges Ord; men deri, at han

omvender sig fra den Vej, at han må leve". "Nu gjorde jeg en meget

alvorlig og inderlig Bøn for dem til Gud om Tilgivelse for alle de¬
res Fynder og om Maade til, ved den rette Troe til Jesum, med Pri¬

Modighed at kunne gaae Død og Evighed imøde".
De blev opstillet i den rækkefølge, i hvilken de skulde hen¬

rettes, - de sidste skulde overvære de førstes henrettelse, og der¬

for kom den værste forbryder sidst.
"Nu blev de efterhånden afklædte; jeg talede et Par ord til

hver især og sagde en kort Sentens til dem, naar de lagde deres

Hoved ned paa Blokken. Saaledes tiI een: Bed, som Din Forleser
fordom bad: Fader, i Din Haand befaler jeg min Aand; og idet jeg
sagde det sidste Ord, faldt hans Hoved. TiI en anden sagde jeg;
"Kom Jesum Christum i Nu, som er oprejst fra de Døde" o.s.v."

"Vovehals" var den sidste; han tog Fenger i hånden, takkede

ham for, hvad han havde sagt og sluttede: "Gud skal velsigne Dem
og Deres:"Nær havde mine Følelser nu gjort mig stum; men jeg fat¬

tede mig igen og svarede: "Jeg har blot gjort, hvad der var min
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pligt. Sid det Svangelium, jeg har forkyndt Dig, må blive mægtigt

til at gøre Din Sjæl evigt salig." Nu lagde han sig ned på Blokken,
og, da jeg tilraabte ham: Bed, som Tolderen fordum bad; Gud være

mig Synder naadig, blev dette Ord det sidste, han hørte her i Ver¬
den."

Rasmus Fenger, der på dette tidspunkt var en mand på 56 år,

har, som det synes at fremgå af denne skildring, skilt sig godt

fra dette vanskelige hverv; at han har kunnet holde sig oppe, skønt
7 halshugninger fandt sted lige ved siden af ham, viser en vis kraft
og selvbehorskelse, og hans energi og den iver, hvormed han går

til denne gerning, er beundringsværdig. Selvom bedstemor har ret

i at kolde ham "en lidet begavet mand", og selvom Frelsers Kirke

stod tom, når ham prædikede, kan dog vist denne episede skrives

på hans kreditside. Jeg har gengivet den så udførligt, da jeg sy¬

nes, det er af interesse at se, hvorledes en sådan gerning har

kunnet udføres og føre til resultat.Han anså med rette ikke sagen for tilstrækkligt oplyst ved
denne standrets undersøgelse, og den blev derfor nedsat en kommis¬

sion - de samme, som havde været medlemmer af standretten — til
nærmere at undersøge oprøret, og de blev udtrykkelig bemyndigede

til at anvende "skarp sramination" - altså tortur. Der afhørtes
Bol personer, og 13. september 1817 afsagdes dommen; 6 demtes til
at halshugges og stejles som mordbrændere - men af disse blev 1

benådet for stejlen, så han kunne blive begravet, og 2 drenge be¬

mådedes med rasphus på livstid2). 4 andre blev dømt til døden,
men een benådet, således at ialt 7 blev henrettet, og deraf 3

)Dan eskne saed e ar ie sker en ervemaes e har ien
efter henrettede.

5)



10)

lagt på hjul og stejle - og over de andre af de 5o anklagede regne¬

de det ned med kagstrygning, kat, skærpet arbejde eller forlænget

straffetid.

(Dette er foruden af Rasmus Fengers ovennævnte skrift taget
af "Andr. Suntzen: "Kytteriet i Børnehuset. Kbhvn. 1909").



-68-

I 1817 blev 7 henrettede; da havde fangerne sat ild på fængslet og
den største fløj, hvori kirken var, blev ødelagt. Rasmus Fenger blev
beordret til at berede disse sølle mennesker til døden, og da nogle

af hans yttringer i den anledning kom i folkemunde, skrev han og
lod trykke en pibce derom. Disse standretters lovlighed blev heftigt
bestridt særlig af -rsted, som faldt i unåde hos Frederik Vl derfor.
Jeg mener også at have læst, at kongen vilde, at der om fornødent

skulle kunne anvendes tortur - stokkeprygl - under forhørene af

fan orbe, men det er muligt, at dette er en fejltagelse.
en anden søn, der blev gift, var oldefar Johannes Fenger,

om hvis bryllup med Christine Lorentze Meinert der ovenfor er for¬

talt. Far dette parti ikke faldt i så god jord hverken hos Meinerts
eller hos Fengers, var det vel væsentligt, fordi oldefar ikke havde

nogen større stil ing, men alene var bestyren af moderens sæbesyde¬

ri og herfor kun fik 800 rdlr. om året. Det var, efter de tider "ik¬
ke just trange Kaar, men de måtte dog leve på en vis tarvelig fod,

selv om deres udstyr var "temmelig brillant" skriver bedstemor, og

de havde "Dal, Dagligstue, Entreværelse og Sovekammer paa Børnehus¬

torvet paa Christianshavn".fisse s00 rdlr, mente Else Fenger "var kuar Maring i Copen¬
hague" (hun brugte selv lige saa mange Tusinde); h, Grandmama deri¬

mod mente, at dermed skulde man komme ud", skriver bedstemor. Fen¬

gernes Mening var, at Grandmama Meinert skulde skyde noget til des¬

ne indtægt, men det vilde hun altså ikke.Om deres ægteskab skriver bedstemor, at da Christine Lorentze
blev forlovet med Johannes Fenger - hun 26 år, han 37 - var der in¬

gen lidenskabelig tilbøjelighed hos hende, men hun havde "søamegen

Godhed for ham, saa megen sand Agtelse for hans Bestandighed, at
hun - - - - - "var ham en troe Livskammerat".Om Faderen skriver hun: "Den frommeste, den ædleste af
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Søskende, men uden udmærkede Evner og noget langsom - - - - hans
Klage var senere altid, at han havde lært for lidt." Han læste selv
i sin ældre alder bl.a. "sprog". Da han var konfirmeret, sattes han
i Landelslære, først et sted, hvor han ikke havde det godt, senere

hos Suhr E Sønner, og der nød han så megen velvillie, at han senere 

altid mindedes det med taknemmelighed. Han deltog gerne i ungdommens
fornøjelser, dansede gerne og smukt og gjorde små skovture tilfods

og tilvogns. Hans ældre broder Nikolaj skulle overtage sæbesyderiet og
bestyrede forretningen for moderen, og denne broder holdt han grum¬
me meget af "han var en brav Mand, retskaffen og punktlig, og min
Fader sagde ofte: "er jeg bleven en brav Karl, saa er det Nikolajs

Skyld", skriver bedstemor.
Han døde imidlertid 1798, og Johannes trådte i hans sted som

bestører af sæbesyderiet. Der blev samtidig fastsat en bestemt sum,

for hvilken han skulle overtage ejendommen med fabriken efter mode¬

rens død, og da denne indtraf 1811, blev hans kår derfor med et slag

forandrede, så han sad godt ikdet.

Nikolaj Meinert skriver: Johannes og hans Kone flyttede saa

hastigt som muligt hen til Gaarden, og fra den Tid begyndte deres
brillante Dage, som intet Under var, thi den Sum, som han for Bjen¬
dommen skulde tilsvare sine Medarvinger, var paa Grund af Tidsom¬
stændighederne sunken saa meget i reel værdi, at han fik Gaarden
saa godt som skjenket. l den gamles Bo var der en stor mængde Efrek¬

ter, som skulle realiseres, og blandt andre en heel Del Sølvtej,
hvorover der blev afholdt en Auetion." P. Amith, dattersønnen, som

var til stede, bød det op og blev derved hængende ved en kaffeme¬

skine, som han var bleven højstbydende på. Han tog den under armen

og stillede sig op på hiørnet af Læderstræde for at falbyde den ti
Jøderne, men de troede, der var stjålet, og skambød ham, så han fo
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den ikke solgt. Men senere steg sølvprisen, og han kom af med den
til indkøbspris. - Man tænker med vemod på alt det gamle sølvtøj,

der ved den lejlighed gik ud af familien:Den Fengerske gård ligger i den øverste ende af Strandgade,
kun en gård er imellem den og Christianskirken, og den havde facade

både til Strandgade og Kongensgade; der var den gang have og stor

gårdsplads. Tordenskjold havde boet der, da gården tilhørte Baron

Lehn til Hvidkilde; den store Sal, 18 I 12 alen, i øverste etage,
lod oldefar dele i to, og man fandt da, da panelet blev fjernet, den
røde mur bemalet med figurer og snirkler samt i en vindueskarm ind¬
ridset et orlogsskib, der mentes at skrive sig fra Fordenskjolds tid,

oldefar fik gården for den moderate sum af 30. oooårdlr, - men dog

altså ikke "skjenket" -. Han og familie benyttede en beskeden bolig
i sidehuset, medens de to, herskabelige lejligheder i forhuset blev

beboet, den øverste af hans søster, der var gift Nith, den nederste,
hvor de gamle Fengers stadsværelser havde været, af broderen Rasmus

Fenger. De boede begge frit, tante With tiI sin død 1818 og Rasmus

til han blev sognepræst i 1822.Bedstemor skriver: "den gamle Familiegaard, det var ret et
Sted for et Barn, den store rummelige Gaardsplads, med de smukke

Valdnøddetræer, den i Kjøbenhavn store Have med de dejlige gamle

Frugttræer. Ja, det var et fortryllende Syn saaledes som det staar
for mig, fra hvert Foraar jeg har levet, naar alle disse Træer farve¬

des røde af Blomsterne, og alle Pintselillierne, i alle Blomsterbede¬
ne, Kirketaarnet bagved og den blaa Himmel ovenover og saa de vel¬

signede mange Kroge i den gamle Gaard, ligefra det øverste Bagloft.

hvor Snedkerne stode, og til Kulgruben, Leergruben og Fyrkjælderen;

ikke at tale om Kogehuset med den store Kjedel, der kunde tage 4e
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ldr. Sæbe. Vægten indenfor Døren, hvor Poustagerne blev vejede, og
hvor de Smaa ogsaa kunde blive vejede, Mesterens Kammer ved Siden

af Kogehuset, hvor man blev vel modtaget af den gamle Fyr, der vel

til daglig Brug var noget gnaven, hvilket mine"Fættere fik at mærke,
naar de kom ham for nær, thi naar han kogte, taalte han os ikke,
hvilket vi rigtignok fandt urimeligt, men som for Presten var aldeles
i sin Orden og efter Faders Befaling, der var bange for, at Børnene
paa en eller anden Maade skulle komme til Skade. Ludværket var os
nu et aldeles forbudet Sted, og det var derfor med en vis Stolthed,

at jeg gik derigennem ved min Faders Haand og skottede til de fryg¬
telige baller ved Siderne i Gulvet, hvor man sagde, at Døden lurede."

Gaarden findes endnu, i hvert fald ligger der en stor her¬
skabsgård i Strandgade 86 6, som må være den, da den bærer en plade

om, at her har Tordenskjold boet; den er nu delt i 2, en ejendom
mod Strandgåde og en mod Wildersgade. Jeg vilde tro, at hovedbygnin¬

ten mod Strandgade er ombygget eller nybygget; det er en meget an¬
seelig 4 etages bygning, der næppe i sin nuværende skikkelse er

ældre end ca. 1840-50, men inde i gården ligger et bindingsværkshus

med smårudede vinduer, som sikkert er det, der har stået på oldefor¬
ældrenes tid, og hvor deres bolig var, og der findes også et par

træer, som minder om den have, bedstemor taler om.Bedstemor - Marie (Molly) Elisa Fenger (1807-1855) — blev
født 16. apriI 1807 og var altså oa. 4 år, da de flyttede til Strand¬
gade. Om sin mor fortæller hun, at hun var "Trom, venlig, naturlig,

munter og livsglad, hendes Vrede var en mild Bedrøvelse Søskendene

elskede hende oprigtig. Af alle hendes Søskende havde hun vel mindst

af en vis Gave til at see det komiske ved enhver Ting og gjøre sig
lystig derover, maaske ogsaa fordi hun tidlig indsam, som hun selv
sagde, det Farlige i denne Gave - - - - - Følelsen for det Gode, det
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Skjønne i enhver Retning var hende naturlig. Hun var en ypperlig Fore¬
læserinde, men egentlig et poetisk Gemyt - - - - var hun ikke",

Københavns bombardement har bedstemor oplevet, da de hoede

på Hørnehustorvet, men kan selvfølgelig selv intet huske derom. "Jeg
veed kan, at min Moder redte paa sit Salstæppe til husvilde Familier,
veed kan, at den ene Familie kom efter den anden til os som det frie
Sted, veed kun, at Jfr. Namus, Bestyrerinden for Døtreskolen, der

ver ovenpaa, kom ned og fortalte, hvordan Engelsmændene uhindrede

Aden odstand indesluttede Byen, og at min Fader da, sønderknust
aver sit ulykkelige Fædrelands Skjæbne, udbrød hulkende: "vi er

solgt.".
Ablerede 5. novb. 1808 fødtes det næste barn (en datter Jo¬

hanne Helene 1808-1809) - men hun døde allerede året efter, og ol¬
de mor var længe meget svag derefter. Bedstemor kunne huske sin
Morfaders - Andreas Evald Meinerts - død 1809, så ham, da han Iå
lig og huskede, at der var lagt en tyk salmebog under hans hage. Un¬
der hele sin opvækst fulgte hun moderen, når hun hver eneste dag
besøgte Grandmama Meinert, — thi dette var som ovenfor fortalt, en
pligt for de gifte døtre "hvilket maaske tidt faldt meget besvær¬
ligt og var mindre behageligt for Svigersønnerne, da det gjorde de¬
res Huse saa afhængige af Forældrene". Men bedstemor skriver, at
hun selv kun var glad derved, og var som hjemme i Grandmamas hus
hun var den af børnebørnene, der stod Grandmama nærmest, og minde¬

des sidenhen, hvorledes hun havde foræret hende en lille lerskål,

som hun selv havde fået og var glad ved - og den bevarede Grandmane
vist 25 år derefter. Medens de andre døtre var gifte, levede Dorthe
(Dorthea Margrethe 1780-1839) hjemme hos Moderen. Det var hende, der

var så hærget af kopperne og blev krøbling derefter; ødisse stadige
lidelser gav hende noget haardt i det rdre, og at Grandme
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mente ikke bidrog til at gjøre dette mildere, er jo naturligt" - -
men under den gaarde Skal laae et blødt, kjærligt og deltagende

hjerte . . . Prastisk Sygtighed besad hun ikke . . . . var ej videre
dreven i boglige Konster, men havde en sund, god, naturlig Forstand

og meget Lune og Vid. . . . . Hendes Skikkelse staar saa levende

for mig med de klare blaa Øjne, den bøjede Næse, det noget skjæve

Ensigt med Koparrene og det dejlige bløde Haar. Hun gik med Grandma¬

ne, Da hæstrene var flyttet bort, og kunde ikke gå 1/4 Time uden

tilladelse aa Grandmama blev ældre, plejede og passede hun hende

godt og omhyggeligt. Med Søstrene havde hun ikke megen Korrespondan¬

de, hun skrev sine pligtmæssige breve, som blev læst af Grandmama,

for de blev sendt af, ligesom alle Svarene blev læst af hele fami¬
lien." - om der er så meget at sige dertil paa den tid, da efter¬

retningerne var så sjældne fra søstrene i Jylland, ved jeg ikke.

Onklerne Nikolaj og Andreas var bedstemors bedste legekamme¬
rater, skønt de begge - rigtignok 14 dage efter deres konfirmation -

havde stået fadder til hende.Fordagstarene til Grandmamas hus i Valby fortsmttes under ho¬
le bedstemors opvækst, og hun var med, når de om aftenen satte sig

til at skære smørrebrød til onklerne og hendes fader, der ventedes
kl. 8, - om søndagen spistes altid varm mad, "og naar vi var færre

om Lørdagen, da havde Grandmama også gjerne en lille varm Ret. K1.8

var alt gjort - - - -, og man gik nu ud på Vejen for at se, om de

ikke kom, og det var en stor glæde at møde især de unge Onkler og

hoppe tilbage ved Siden af dem - - - - Kl. 10½ kjørte man hjem og
var da i god Behold Kl. 11 i Kjøbenhavn."Foruden Valbysturene var der Skovturene, der efter at Oldefar
i 1815 havde købt egen Mienervogn, en stor gul Vogn, skøte med denne.

— Tidligere havde de kørt med Grandmama Meinert. Oldemor kunne ikk
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lide at tage mad med, så man spiste på Beværtningsstederne i Belle¬

vue, Klampenborg, Fortunen eller Træelunden, - spiste til Middag det

ene sted og drak the det andet.
Bedstemor var under hele sin opvækst genert og sky, og dette

vedblev, da hun kom i skole i døtreskolen på Christianshavn, skønt

hun var meget flittig og lærenem og fik alle de præmier, der kunne
tænkes.

"nmme år, som oldefar Niels Kjær Tang døde - 1814 - rejste

hens enke med sine 5 børn til København; Peter, den ældste var 16
år, og Mathilde, den yngste 9, og bedstemor var 7. Hun sluttede den¬

gang sit heftige venskab med Mathilde, men bedstefar, der var 11 år,
legede hun ikke meget med.

1e15 fødtes hos Fengers det tredie barn, en søn - Nikolaj
Ernst (1819-1863). Bedstemor huskede, hvorledes faderen efter dren¬
Jens fødsel forærede moderen lyseblåt "Bombasin" tiI en Pels og en

sort "Diskøbenshat" med hvide fjer, samt at ammen ved dåbsfesten

stod og spejdede efter "vuggepengene", som tilfaldt hende, og men¬
te, at een af Fadderne havde snydt hende, "indtil hun trøstedes ved,

at Grosserer Herforth kom ind og lagde 10 Daler paa Vuggen. Det
blev en Indtægt for hende op imod 100 daler."20 år efter var familien som sædvanlig søndag efter middag
hos Grandmama; kl. 5 var "præstens drenge" kommet og de legede sam¬
men, da pludselig moderen, grandmama og tanterne forsvandt. De varikke kommet igen kl. 9, da kalvestegen kom på bordet "men hvem turde
røre ved den i grandmamas Praværelse? Onkel Andreas vovede det, og

kl. 10 kom en gammel barnepige og fortalte "at madam Fenger havde be¬
kommet sig en Datter" - Johanne Marie Christine (1817-1875),

Huset hos Fengers var ret stille; den fædrene familie søgte
mere Christian Fengers store, gæstfri hus; den mødrene samledes hos
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Grandmama; det havde efter farmoderen Else Fengers død været en af¬

tale, at familien, der som ovenfor emtalt samledes hveranden søndag

Ros Grandmama Meinert, skulle samles hveranden søndag til the og

smørrebred om aftenen, men efterhånden blev det kun hos konferens¬

rådens og præstens, at de mødtes, og da kun hver 4es søndag; så døde

præsten i 1825, og konferensråden stod alene tilbage; der blev også
inviteret andre gæster, og hos Christian Fenger var det ofte meget
livligt, han holdt af at se unge mennesker og havde altid "en Stads¬

Aosikent", så de kunne danse; hans kone derimod var ikke henrykt for
disse familiesammenkomster og kunne ikke lade være at vise det. Han

høvde dengang den smukke gamle gård i St. Kongensgade - som senere

efter hans svigersøn blev kaldt den "Barnekowske" - og i den store
have, der strakte sig ned mod Bredgade, Kunne han tilfredsstille sin
glede over og sans for blomster. Bedstemor elskede denne farbroder
Røjt, og der findes foruden flere malerier et smukt litdgrafi af

Ham. Jeg kan huske, at det er fortalt, at han havde set en dyretæm¬
Her gå ind i et løvebur, men blev så ilde berørt ved forestillingen,
at han fik Frederik il til at forbyde den indenfor sine grænser. Da

dyrstæmmeren kom til Hamborg og igen gav forestilling, blev han ædt
af løverne.Jeg kan ikke tro, at dette havde nogen forbindelse med, at
der i længere tid ikke var holdt forestillinger; dyretæmmeren kunne

da "tæmme" videre, selv om ingen folk så på det.I oldeforældrenes hus førtes der altså i det hele et stille
liv. Herpå bødede det, at Tangs kom på besøg igen i vinteren 1817-18,
og at bedstemor da igen fandt sin gamle veninde Mathilde - Evald og

Noe var ikke med, men Peter beede stadig hos Grandmama for at læset

han blev student 1817.
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Bedstemor huskede børnehusets brand 25. juni 1817, som hun

så fra deres øverste loft, hun så det lille spir over kirken i luer

og hvorledes det faldt ud over torvet. Hæste år brændte sukkerrafi¬

naderlet hos Grandmama, heldigvis uden at ilden nåede våningshuset.

han var imidlertid bange for dette og flyttede sølvtøj eto, bort.
Morfinand Fenger - en søn af Rasmus — vilde også være nyttig, han 
var 13 år, han løb med en melsæk op på Peter Tangs værelse: "Saml
Deres klæder", råbte han og Peter Tang, der dog var over 20 år og

skulde have bedre forstand, men var hjærtelig upraktisk, var med

til at stoppe sine bedste klæder i melsækken, medens han den ene
kine efter den anden sagde:"Jeg takker dig meget. Ferdinand". Denne

e8 over til sin mor, kastede sækken på salsgulvet, så støvet løf¬
tede sig som en tage over det store værelse - det varede længe og

teg meget arbejde, før de klæder blev rene og brugelige igen.
ssurancen fra branden kom firmaet Meinert godt tilpas under

de på den tid vanskelige handelsforhold. De unge ejere så derfor

ret ligenyldigt på branden, hvilket pådrog dem bebrejdelser fra
kongen, Frederik VI, der som sædvanlig ved større ildebrande selv

med sin stab overværede slukningsarbejdet.

Efter branden solgte interessentskabet den ejendom, hvori

Grandmana boede; hun måtte flytte og fik bolig i den lejlighed i

den Fengerske gård i Strandstræde, som var blevet ledig ved tante

Miths død samme år - denne havde en tid haft løjtnant de Resa ¬
den senere generalløjtnant - som logerende, og bedstemor kunde godt
huske den "sortladne, lille, lidt affekterede fyr". Det var ved

denne lejlighed, at den store sal blev delt; lejligheden blev ind¬

rettet med 3 store og 4 mindre værelser, foruden entre og pigekam¬
mer, og den var meget passende - det var Bel-etagen - men langt fra

så herskabelig som den tidligere; lejen var også kun 400 rdlr. -
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dens Grandmama havde betalt 800 for den anden - da den blev lejet
af hendes mand var lejen, som ovenfor angivet, kun 300 rdlr, men
den må jo være sat op siden. Samtidig trak hun sig ud af forretnin¬

gen med en temmelig betydelig formue, som hun ved klog bestyrelse

foregede inden sin død; Onkel Nikolaj var blevet forlovet med

Christine Tang og stiftede 1819 selv hjem og fik lejlighed på

hjørnet af Tforvegade og Strandstræde.
Det var selvfølgelig så sin sag at have Grandmama boende i

huset, men det havde den fordel, at de daglige besøg blev lettere
at overkomme for døtrene. Marthe Helene beede jo også i huset og

te mede 2, senere 3 gange om dagen til bestemte klokkeslet hos
den gamle, og oldemors besøg var jo også daglige til bestemte tider,
og bedstemor fulgte i almindelighed med. At faderen nu fik leje af

lejligheden betød en del for ham, da hans forretninger stadig gik
tilbøge. Her taltes derfor også om indskrænkninger i husholdningen,
og da bedstemoder skulde konfirmeres, var der tale om, at hun skulle

nøjes med et gult uldent sjal tiI 10 dlr, og kjolen skulle være
derefter, men så overraskede faderen hende med et sjal til 7o dir

og en kjole af krep og atlask til henved 30. Konfirmationen 1822
blev også fejret med det første middagsselskab, som forældrene hav¬
de haft; værelserne var blevet opmalede, og der kom ny røde gærdiner

og nyt betræk i salen, det røde kinesiske atlask, som de havde fået
i 1806 ved deres giftermål må je altså på dette tidspunkt have væ¬
ret opslidt, og salen altså ikke have været benyttet helt sjældent,

Bedstemor havde forladt skolen i apriI 1822, med al den res

og fine karakterer, de kunne give hende, som hun blev konfirmeret
i oktober s.a senere fik hun timer i maling; hun havde en fin far¬

tesans og broderede senere meget smukt. Hun tegnede selv menstre,
bl.a. til broderiet på mors brudeslør — vilde roser og konvolvolue
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og til dåbskjolen, som mor syede til Johanne, med passionsblomster,
palmeblade og olietræets blade.

Hamme år 1922 kom livlægen en dag til sin broder og fortalte,

at kongen havde udnævnt N. C. D. Grundtvig til hans kapellan. Bedste¬

Mor skriver: Onkel B. kendte kun 8. som en stridbar mand og blegnede.

da han børte Det, Ten det var ogsaa kun i det eneste Øjeblik, at

man sta, det var ej efter hans Enske. Han modtog e, son en broder,
og 8. respekterede altid den Gamle. ( - han var nu kun på dette

tidspånkt 6l ar — ) i høj Grad, og der var kun det hjerteligste For¬

hold imellem dem.
Det var altsaa sket. Christianshavns Kirke, som i mange Aar

havde staset næsten tom, skulde nu have en begavet Præst, og der

søgtes nu om Stolestader) i Kirken. Min Fader havde som Kirkeværge
Ret tiI en Tulpiturstol, og den opsøgtes nu; før havde der været

mere end blads nok til os i den meinertske Stol. Jeg omtaler dette,

fordi det var i denne lille Kirkestol, at det mægtige Ord lød til
mig i over 4 Aar.

Da faster Anna Barfod var hos biskop Grundtvig på Store Tuborg,

besøgte moster Christine hende og hilste ogsaa på Grundtvig; det var
smukt at se Fru Grundtvig komme med den da meget gamle, hvidharede

mand ved armen. Moster spurgte, om hun måtte bringe en hilsen til

sin moder, hvis biskoppen kunde huske hende. "Huske hende", svarede
han, "ja, jeg kan ikke glemme hende." Grundtvigs boede, da han kom

til Frelsers Kirke, ved siden af Fengers i Strandgade, og bedstemor

kom hos dem. Hun lærte datteren Meta at sy og sagde: "Jeg vil give

1) Også i min barndom var det en betydelig indtægtskilde for kir¬
kerne at leje stolestader ud. Stolene var lukkede med negler
og lukkedes først op for andre, når den første salme var sa

get.
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dig en halvskilling, Meta, hvis du kan lade være at tabe dit fin¬
gorbøl." - Meta sagde ofte: "Du må komme hjem at besøge os Du og
Hanne". Bedstemor kunne huske Grundtvig stående ved kakkelovnen med

de unge mænd omkring sig.

i 1823 besøgte Mathilde Tang igen København og i 1824 kom
bedstemor for første gang til Nørre Vosborg. Hun var i følgeskab med

onkel Andreas, der vilde se på ejendom i Vestjylland. Rejsen begynd¬
te kl. Ni - den 17. juli 1824 - og de kørte Sjælland igennem inden

kl. 2 om natten, - derefter 7-8 timer om at komme over bæltet,
først gder dags aften kom de til Snoghøj kl. 113, og samme nat
kl. 48 kom de til Kolding, hvor de kunne gå tiI sengs; næste aften -
altes efter 3 dages rejse - kom de til Ribe. "Fra Ribe til Ringkjø¬
Ring er en fuld svær Dags Rejse, der begyndte 3I om Morgenen, skønt
Jens Christian med de 4 Heste mødte os i Lyne Kro1)", skriver bed¬
stemor. - her kom bedstemor første gang bedstefar på nært hold og

blev setaget af ham. Om onkel Andreas" gårdkøb siges der, at dette

blev til intet "vel nærmest foranlediget af Grandmamas Fylleri, der

mente sig selv at være en stor Martyr, hvis denne hendes yngste,

kjæreste Søn ikke længere kunde være om hende." skriver bedstemor.
Hermed ender hendes erindringer, og jeg ved derfor intet om

årene, indtil hendes fader døde 1829. Efter sin mands død fortsatte
oldemor nogle år ved broderen Nikolaj Meinerts hjælp sæbefabrikken,
men da der så meldte sig en køber til gården, solgte hun den og flyt¬

tede nogle huse ned i Strandgade, hvor hun beede tiI sin død.
Oldemor døde 1834, altså 3 år før bedstemor - Mollv Elise

Fenger - den 22. december 1837, holdt bryllup i Frelserskirke med

Andreas Evald Meinert Tang, søn af hendes moster Marie Cathrine

1) Dens kre på hovedveden Fra Minskisking ti arde, eme Je han
fra Ringkjøbing, ca. 12 kæ syd for Skern.
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Meinert i hendes ægteskab med Niels Kjær Tang.
Før jeg nu vender tilbage til Vosborg, sædet for vor mødrene

familie og hjemmet der, vil jeg blot om bedstemors søskende fortæl¬

le, at broderen Nikolaj Ernst (1815-1860) ikke kom til at overtage
sebesyderiet; han blev cand. theol, men købte derefter Bildring,
som ligger i Ringkjøbing Amt, og der boede han senere; efter dagbe¬
gerne, som senere skal omtales, kom han og drengeneikke helt sjæl¬
dent til Vosborg, - de spadserede de 6 mil, som afstanden var. Jeg
husker en fortællin om ham, at han var hos en bondemand og skulle
tale med hun; konen sætter kaffekedlen over og sætter samtidig et
fod med holler på bordet. Fenger gik op og ned ad gulvet og snakke¬
de, og for hver gang han kom forbi fadet, tog han en bolle; da der
kun var den tilbage, tog bonden den og spiste den. Da konen kom ind,
sagde hun forhavset: "Men hva; hva; hvor er mit bolder"" "Dem har

r og mæ spist", sagde Manden.- han var gift med Anna Birgitte Busse og havde med hende to

tvillingsønner, August og Johannes.
a faderen var død 1863 og moderen 1868 Lov iuLur Lurtagfærrbet -ar,

"2-jethertidvrænkru tog tante Hanne Fenger, der havde været på Vos¬
(Ou 2god0r 18683

borg siden bedstemors bryllup og været lærerinde for børnene, til

København med de to sønner og var som en mor for dem, - de var født

5. Novbr. 1847 og altså på dette tidspunkt ca. 21 år. De var skønt
tvillinger meget forskellige; Tante Hanne skriver (8/5 1860) "De er

meget forskellige, skjøndt de begge ligne begge deres forældre.
August har noget sundt, friskt og freidigt hos sig, som jeg holder
meget af. Han ser Verden fra den muntre Side, og det er meget op¬
livende for mig, naar han kommer (- han laa inde som soldat) .

Johannes har sine smaa særheder, det kan ikke nægtes, men naar man

kender og forstaar ham rigtig, saa kan man ikke andet end holde af
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ham mer og mer . . . der er meget Godt og Adelt udviklet hos ham

ved hans noget sygelige Tilstand. Den friske August forstaar ham

slet ikke og dømmer ham noget for haardt". -

Tante Hanne havde vel selv lidt penge, men de sidder meget

hårdt i det og må være meget sparsommelige. Hun skriver "Jeg må bru¬

ge 100 daler i 3 måneder, og det sIår udmærket til."
hugust overtog Tildring; han havde vistnok mange børn, som

jeg ikke kender rede på, jeg har kun set ham en enkelt gang. Johan¬
nes blev teologisk kandidst. Han kom undertiden hjemme, kom også på
Vosborg, men han var meget ældre end vi - han var jo også mors fæt¬
ter, - og vi syntes, han var en underlig patron. Hvad han egentlig

levede af, ved jeg ikke.
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Nørre Vosborgl

Vor jer, til hvem jeg skriver dette, er Vosborg kun et navn,

og mange minder har I ikke fra det enkelte 14 dages besøg, vi i 1929
aflagde derovre, men for mig og mine sødskende er det den gamle slægts¬
gars med barndomsmindernes trylleskær over sig, værnet i vor gren af
slægten i over 150 år, vor stolthed og vor glæde.

Det er en gammel firlænget gård, - Predbjørn Gyldenstiernes
gamle to stages hus fra det 164 århundrede (østre hus), Ide Langes
bindingsværksbygning fra 1642 (hordre hus), Christen de Leths barok¬

nus med de tre trapper (vestre hus) og bedstefars - A. D. Tangs klassi¬
sistiske hus fra 1839 og 1859. Det var om det vestre hus - eller vel
rettere om det gamle vestre hus, der Iå der, før Leth byggede dst

huverende, at den gamle ladefoged, der havde været på gården i Leths
tid, sagde til tante Mathilde2) "i min drengdom var det fuldt af

spøgelser og skidt, spøgelser og skidt, men nu er det udded". Mod

hord, vest og syd går endnu den høje, indre voldrække og rundt om

hele haven går gravene, der nu kun er smalle og vandfattige, men har
været langt bredere, udenfor haven ligger "springvandsdammen" og
derudenom den ydre vold, der ikke er så høj eller velholdt som den

Anna har her igen indlagt sig stor fortjeneste ved at opskrive alt
(i 9 stilebogshæfter), hvad hun har fået de gamle - moster Christine
Valeur, tante Lucie Hulsten, onkel Nikolaj Krarup — til at fortælle om
gamle dage, og på disse optegnelser - og optegnelser, som mor i sin
alderdom har skrevet - er denne skildring bygget.
Mathilde Tang (1805-1899) bedstefars yngste søster, gift med provs
Ove Krarup.
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indre. Foran gården ligger ladegården, med Peter Tangs lader og hans

porttarn og de to frugthaver, Nørrehaven og Sønderhaven, og udenfor

borttårnet igen "Vosborglille", som bedstefar byggede tiI sin ældste

bror, da denne tog sin afsked som præst.

Da Niels Kjær Tang og hans unge hustru Marie Cathrine Meinert
efter brylluppet 22. februar 1797 i følge med de gamle Noes og Grand¬

Mand Mginert rullede ind gennem porttårnet, var ejendommen ny istand¬

sat og alt i fin orden, — endogså møddingerne var som "slikkede".

met var vel også på den tid, at "vandhusene" på Vosborg blev rense¬

de ved, at en Greng "løb" til rakkeren i Dejbjerg ved Viborg for at

nente ham til det arbejde, som ingen andre vilde påtage sig. Disse
rak ere vedblev at bo der i mange år; moster Christine1), som er

født 1838, kunne huske en rakkerkone komme gående til Vosborg med

en korv på ryggen, i hvilken der sad et ret stort barn, som ikke

neene gå den lange vej. Grandmama var god imod dem, gav dem mad og

kleder, og konen vilde vise sin venlighed igen ved at vise, at bar¬

net var godt oplært: "Kan du sige dit "Fadervor" for bispinden". -
"Gu" vil jeg ej", var svaret.Peder Tang havde ladet porten, som førte gennem det østre

hus ind i borggården, mure til og der indrette en smuk stue med loft

og døre i fin houis XVI stil, den kaldtes i mange år "Nystuen". Ind¬

gangen var dengang, da det gamle søndre hus, som bedstefar rev ned

og byggede om, endnu stod, i hjørnet, hvor der nu er kabinet. "Ny¬

stuen" var smukt udstyret med de fine møbler, som de gamle Noes
havde givet til udstyr, og som står der endnu, - kun i"Grandmamaa"
enketid stod de i hendes lejlighed, men flyttedes senere tilbage
til "Nystuen", som efter Frederik VIl" besøg blev kaldt "Kongestuen",
fordi kongen havde haft den til arbejdeværelse. De to hvidlakerede

1) Christine Valeur, f. Tang, mors ældste søster (189--1828)-
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og forgyldte spejle mellem vinduerne til gården og haven er vist¬
nok købt på auktion, - de menes at være engelsk arbejde, men har
allerede så længe før Hapoleon ørne, der holder guirlanderne fra
vaserne på topstykket - stole og sofa er i mahogni og sikkert udført
efter engelske modeller på den møbelfabrik, som staten havde opret¬

tet i København. De havde rødt silkebetræk; da det var slidt op,

lod grandmama dem betrække med rødt og sort hvergarn, som var vævet
på gården og først senere har de fået det nuværende røde ulddamask.

Da Marie Cathrine Tang - Grandmama eller "Gratmama", ssom

mor og hendes søstre altid kaldte hende1) - kom til Nørre "Vosborg,
udbrød hun henrykt "Har vil jeg leve og her vilgjeg de" - det gik
i opfyldelse, hun levede der så godt som hele tiden — tiI sin død

i 1855 - og døde på Vosborg.Det unge herskab fik hurtigt efter hinanden 5 børn, nemlig;
Peter Tang (1797-1876) Præst, gift med Anna Christine Harpøth1)
(1806-1880).Mette Christine Tang (1799-1887), gift med sin morbror Nicolaj2)
Jonathan Meinert (1795-1877); om dem er der fortalt ovenfor.

Christen Noe Tang (1801-1886), gift med Nanna Hjort (1805-1835),5)
død som Justitiarius ved Overretten i Viborg og Konferensråd,

Andreas Evald Meinert Tang (1803-1868), gift med Molly Elise4)
Fenger (1807-1885). Sjer af Nørre Vosborg, Etatsråd - vor bed¬

stefar.Susanne Mathilde Tang (1805-1899), gift med Ove Thomas Nicolst5)
Krarup (1798-1862). Provst.

Om Niels Kjær Tang ved vi ikke så meget udover, hvad ovenfor
er skrevet om hans studentertid i København, og hans juridiske

eksamen, som han aldrig fik brug for. Han og Grandmama blev begge
malede af Viertel - på en af deres københavnsture i begyndelsen af
1800-tallet. Det er ikke fremragende malerier; man ser på hans bil

1) Når jeg herefter siger "Grandmama", er det altid hende. jeg
hendes mor kalder jeg Grandmama Meinert.
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lede - de hænger begge i "Kongestuen" på Nørre Vosborg - at han har

været fedladen og vi ved jo, at han havde arvet sin morfader borg¬

mester Kjærs anlæg for korpulence. Han var en stilfærdig - lidt

forlegen mand - hans søn Chr. Noe var den af sønnerne, der lignede
ham mest, men dog vel kun i det ydre; han gjorde sig ikke meget

gældende, men han blev dog kammerråd, hvad der dengang var en meget

påssende titel for en ikke adelig godsejer. Da drengene voksede til,
læste han selv med dem, indtil det blev overladt til præsterne,

først Stegmann i Ulfborg, senere Weile i Gørding - at læse dem op

til at blive studenter. Noe udtaler i sit på pynteligt latin skrev¬

ne petitum til den juridiske embedseksamen: "Fader underviste mig

selv ligetil mit 8de år, da han overdrog min undervisning til Pa¬
stor S. P. H. Stegmann, men jeg vendte efter 2 års forløb, da jeg

ikke høstede mange frugter af denne temmelig forsømmelige undervis¬

ning, tilbage til mit fædrene hjem, og jeg blev atter undervist af
min far, saa meget som hans allerede dengang ikke stærke helbred

tillod det."Om de  søskendes samliv i deres barndomstid har traditioner¬
ne overleveret os følgende små fortællinger:

Peter og Kirstine legede en søndag morgen nede i haven; de
vilde lege at "ympe" (pode) og Peter løb op for at hente en kniv,

oppe ved huset mødte han sin far: "Peter du skal i Kirke" lød det
og op på vognen kom han med det samme. Da han kom hjem, sagde han

til søsteren: "Du må undskylde, lille Stine, at jeg ikke kom, men

jeg skulde i Kirke" - og hun svarede: "Ej, din carnaille, jeg biede
så længe på dig."Børnene var meget optaget af, hvad de skulde forære hinande¬
til fødselsdag,og havde vanskeligt ved at holde tæt. Noe sagde til

Evald "Hvad tror du, jeg giver dig? Det hverken ligger eller sidder
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eller står eller går, men det hænger henne i Kakkelovnskrogen".
Evald kunne ikke dy sig for senere at se efter og fandt en Træsabel.

Da Noe om eftermiddagen foreslog, at de skulle gå ud og slå
kæmper ihjel (d.v.s. Brændenælder) svarede han, at de hellere måtte
vente til hans fødselsdag den næste dag, -"for så har jeg min Sabel",
tænkte han. Eller Evald kunne sige til Peter "Når du får et stykke

tusen, sa får du rigtig dine tegnesager i stand." og få timer efter
har du får det, som du får af mig, så får du rigtig dine tegnesager

i stand.
Man hører også, hvorledes Evald begræd tabet af sin gyldne

frihed, da han var kommet i skole, - "før kunde jeg have fri hver

dag, og blev kronet om søndagen, nu har jeg kun fri om søndagen og
bliver aldrig kronet". - Kroningen var en leg, som de ældre brødre
var blevet kede af. Den historie, vi i vore meget unge år holdt meget
af at høre, var om Evald, der havde fået nogle klodser, som han lege¬
de med, da den ældre bror Noe kom fra skole og ville at han skulle

lege med ham: "Dres, du har lovet at lege med mig." - "Mig vil byt'

en hus". - "Dres, du har lovet at lege med mig". - "Mig vil byt' en
hus". - Noe rabte den samme lektie hele volden rundt, og bag efter

blev der sagt fra skrædderstuen: "Hvem var dog det, der råbt', det

kunne høres lig' over til Kyttrup!"Der var en lille dam udenfor porttårnet, hvor der var kommet
is på, den knagede, når de store børn - Peter og Christine - trådte
på den, men de sagde til den mindste bror "Lille Dres, du er så let

og har så raske ben, prøv, om du kan løbe ud og lægge en sten midt
på isen." Han løb, men gik straks igennem; da Peter løb ind og råbte;
"Dres er faldet i vandet", blev faderen bange, men beroliget, da han

hørte, hvor det var; det var kun en pyt vand.

Børnene skiftedes til at bede bordbøn hver dag - til middag -
og Mathilde kunne huske - og mindedes med fortrydelse - at hun en



-87-

dag fik ris, fordi hun ikke kunne sige bordbønnen. - Riset sad altid
bag spejlet i spisestuen, men meget blev det vel ikke brugt, når
tante Mathilde tiI sin høje alderdom kunne huske den tort, der var

overgået hende - men måske er det dog, fordi hun har fundet afstraf¬
felsen for urimelig, at hun har husket den.Evald var som barn tilbøjelig til at blive søvnig om aftenen,
men vilde dog ikke i seng, så barnepigen måtte føre ham bort; en dag
forlød det, at der var blevet trakteret med Punch: "Had' Een endda

vist det! så skuld' bette Evald ha' haft lov at bliv' op, han bad

så møj for sæ". - ja, se nu angrer du," — tænkte drengen. - Engang

læste Noe en komedie højt, og Evald Iå på bordet og hørte efter,
til han faldt i søvn. Noe læste komedien færdig, slukkede lyset og
og gik; så kom barnepigen og skulde hente Evald i seng. "Men Evald,

ligger du her?" "Jeg ligger og hører på, at Noe læser komedie" var

svaret, da drengen vågnede.Gamle Peder Tang var som sagt lille og adræt, men sønnen hav¬
de efter moderens slægt arvet den tendens til korpulence, som også
Bedstefar led så meget under. Onkel Peter Tang kunde huske, at han

en dag spadserede med sin far og bedstefar. Meningen var, at de
skulle til Nørtang, men Peter troede, de skulde til Øgelstrup at
besøge Wads, - der vilde han gerne hen, for der var en rose, som
var vokset ind gennem muren - men hans bedstefar indhentede ham
hurtigt og bragte ham på rette vej. Faderen kunne derimod ikke vin¬
de med, men fulgte bag efter; han led af Astma og sad altid i sin

seng med mange puder under hovedet.Tante Mathilde kunne huske, hvordan Noe og Evald legede i
høet over stalden og i mørket dumpede Evald ned gennem et hul på

et sted, hvor høet var fjernet, og senere kom også Noe "sejlende" ned,

de kom dog ingenting til.
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Da Andreas Evald Meinert.var død, så bedstefar, at hans mor

græd; Mathilde sad på hendes skød og tørrede hendes tårer med sit

lommetørklæde; så løb hun ud og tyssede på broderen: "Vær stille,
mor er så bedrøvet, for hendes far er død, og hun havde kun den sam¬
me.

Til Evald sagde grandmama "Du er en rar dreng, lille Evald,

når du bare ikke var sådan en lille gris". Som barn forundrede han
sig over, at han altid blev så skiden, men senere sagde han, "det

er let at forstå, jeg krøb i hule træer og undersøgte Kakkelovne
indvendig".

Til den ældste søn Peter stod Schack Halchus de Hofmann fra
Sønder Vosborg fadder, savidt jeg husker. Han blev efter at have
læst med faderen, overgivet til pastor Stegmanns undervisning. Steg¬
mann var en forløben tysker, en vindbeutel, som ikke lærte ham no¬

get. Han havde været to gange i Ostindien som "Missionær", d.v.s.
garnisonspræst, men blev begge gange hjemsendt som umulig. Da prov¬

sten kom til Ullborg præstegård på visitats, for Stegmann ud til
vognen og begyndte: "Her ser De en meget forfaren Mand, jeg er stu¬
dent fra Kiel, har studeret i Halle og været viden om i Verden. Jeg
har været 3 Gange gift, min første Kone løb fra mig, den anden løb
jeg fra, den tredie har jeg endnu; behager Deres Højærværdighed ikke

at staa af Vognen."
Drengene - Noe kom som anført ovenfor senere også med - boede

hos ham, og han vilde at de skulle kalde ham "fader", de kom kun
hjem om søndagen. Da Peter skulle op til artium, viste det sig snart,
at han intet havde lært, og han måtte tage ny undervisning i Kjø¬
benhavn, og boede da hos Grandmama Meinert, hvor han blev, til han
havde taget Attestas i 1823, - om Ferdinand Fengers hjælp med at
redde hans klæder under branden er fortalt ovenfor. - Han var vist
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intet læsehoved, og hans eksaminer var vistnok allesammen beskedne.

Huns petitum findes ikke i Rigsarkivet, men af examensprotokollen

fremgår det, at han tog theologisk embedseksamen 15. januar 1823
med Haud illaudabilis - og at han 23. august s.a. har bestået den

homiletiske prøve - ligeledes med haud; med kongelig tilladelse blev
den aflagt for Ribe biskop, der dengang endnu ikke var Koefoed, men

Hertz. Den opgave, der blev stillet ham, var Joh. 7; 16-171), bed¬

stefar skriver i sin dagbog "Peter har holdt sin Dimisprædiken og
kun faaet næstbedste Karakter, skønt han havde fortjent bedste".

det må vel være grandmama eller stiftsprovst Koefoeds bedømmelse,
han henholder sig til; han bygger i al fald på et brev fra sin mor.

6Mdo¬
Eksaminationsprotokollen om hans examen er ført på latin med græske

og hebraiske gloser ind imellem - den giver ikke megen oplysning

og er svært læselig for en ikke theolog; svarene angives ikke, og
den strækker sig over 25 foliosider for de 3 candidater, der er op¬

pe samme dag. Man må jo gå ud fra, at examinationen også er foregå¬
et på latin, men dette var vel for den tids studenter, der var
vant til både at tale og forstå latin, ikke nogen større vanskelig¬
hed. - Haud illaudabilis blev altså resultatet; han var på dette

tidspunkt lige fyldt 25 år, men når man tænker på de spildte år

hos Stegmann, er det ikke mange år, han har brugt, han blev student

1817, da han var 20 år.
Men jeg foregriber begivenhedernes gang. - Da det havde vist

sig, at Peter intet havde lært hos Stegmann, blev Noe taget hjem
igen og læste påny hos faderen - det skete allerede, såvidt man

kan se i 1811; af hans petitum ses nemlig, at faderen underviste
ham til hans 8. år (1809), og at han derefter var 2 år hos Steg¬

mann,- han læste så med faderen til dennes død i 1814 - moderen
sendte ham derefter til undervisning hos pastor Vejle og først ef¬
1) "Jesus svarede og sagde: min lærdom er ikke min, men hans, som mig

udsendte. Dersom nogen vil gøre hans villie, han skal kende
lærdommen er af Gud, eller jeg taler af mig selv."
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ter hendes andet giftermål kommer han til Ribe katedralskole.

Men foreløbig levede børnene deres lykkelige barndomsliv på

Vosborg under deres stille faders og livlige og dygtige mors kærlige
tilsyn.

Ul. Peder Tang holdt meget af sin svigerdatter; derom vidner

også det vers han - med meget pyntelig håndskrift - skrev i hendes
stambog:

"Elskte, kjære, gode Datter,
jeg din dydig Vandel skatter,
Som du fører iblandt os. -

u gik bort fra alle Dine
Traadte ind blandt mig og mine,

ja, jeg sige maa derhos:

du har vandret mig til Kre.

Hvig du velsignet være. -

Tiden kalder mig snart bort.

Gid du efter mine Dage

Kjærlig leve med din Mage.
O; gid det ej blive kort."

Din Svig-Fader Peder Tang.
Ringkjøbing den 24 Jully 1808."

Det var ikke så sjældent, de kørte turen ind til Ringkjøbing
for at besøge den gamle. Bedstefar kunne huske, hvorledes han efter
den uendelig lange køretur-vejen var den gang dels meget dårligere
endnu, dels i mil længere, da vejen slog en bugt, der nu er rettet
ud - når han kom ind i stuen i Ringkjøbing, kyssede de små havfrue¬
figurer, der danner benene på det gamle barokbord, som senere stod

på salen på Vosborg; i min tid var hele foden overmalet med sort
farve, men da bordet stod hos Peder Tang, var det malet med brogede
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farver, og havfruernes ansigter havde kødfarve og røde kinder, som

den lille dreng kyssede på¬
Det fortælles, at Peder Tang engang spurgte svigerdatteren,

da hun var kommet kørende til ham den lange vej: Hvad sidder du nu
og tænker på, lille Mor, når Du kører den lange vej"" "Aa så glæder
jeg mig til, jeg skal se Far, når jeg kommer hertil." Naa ja, det

var den gamle vel til Maade, "men hvad mere tænker du så på7" -

"Jeg glæder mig til at jeg skal se de små pæne sukkerskåle på kaffe¬

bordet" - det var 2 små sukkerskåle, som P. Tang havde givet sin ko¬
de i bryllupsgave sammen med en stor flødeskål, hvoraf man tog fløde

med en ske, der hørte til, - man brugte megen fløde, men kun lidt
sukker til karfe dengang. Peder Tang havde givet sin kone den smukke

gale brokades kjole med pocher, som nu findes på nationalmuseet, til
brudekjole og nogle penge til at købe smykker for; men da hun havde

fået den fine kjple, syntes hun ikke, hun behøvede smykker og købte
i stedet dette sølvservice. En af de små sukkerskåle var blevet på
Vosborg, og den han Anna nu; den anden fik tante Mathilde og efter

hende tante Lucie1), flødeskålen kom til den Meinertske gren af fa¬
milien - gennem tante Christine.

oamle galdsmed Lind i Holstebro, der havde en af skålene til
reparation en gang, sagde, at han kunne se, den var lavet i hans for¬
retning, hvor der havde været sølvsmedie i mange år; skeen mente mo¬
ster Christine, at Andreas og Misse havde fået2).

Bedstefaderen kom selvfølgelig også til Vosborg og Peder kunne
1) Lucie Hulsten (1839-1935), født Krarup, datter af tante Mathilde

Krarup.2) Den lille sølvflødekande, som Anna har og som svarer tiI sukker¬
skålen, er ny; den er lavet eftertegning af gla medmiller Cenrade
som tak fordi han engang havde været på Vosborg.
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huske, at han havde set sin fars 4 gamle fastre sidde sammen i deres
vestjyske bondedragt i den sofa, der nu står i "Kongestuen".

Grandmamas stambog indeholder også et digt fra Niels Kjær

gte vers på melodi "I dalens skød en hytte lå" -  Det 5teTang -

vers lyder således:
"Med Børneflok af kjære Pem,
den Kone hun begaves,
ej lejet Kvinde ammer dem

hvor let den end kan haves.
Nej. Sønner tre og Døttre to
selv ammede den Moder fro."

Dette var altså et særsyn på den tid, også fra flere andre
sider er grandmama berømt for dette.

Stambogen indeholder mange vers fra familiens Torskellige
medlemmer, ikke noget betydeligt, - pastor Stegmann og kone skriver

det argeste vås, - børnene skriver også senere som voksne vers deri;
der er også små tegninger, der kun er morsomme ved deres ubehjælpsom¬

hed. Betegnende for tiden er svogeren Rasmus Fengers højtravende
henvendelse til dagen (hun har fået stambogen af Marthe Helene på

sin fødselsdag):"vær hilset, o glade Dag. du kommer til Held for os alle. Lad
os ofte se Dig igen med så megen Fryd, som jeg ønsker. Nye Glæder,
rige Velsignelser ledsage Dig stedsen  Aldrig blive Du en vemods el¬

ler Sorrigs Dag for denne Edle: Men saa ofte du nærmer Dig, da mind

om Velgerninger, hun har modtaget af Forsynets Haand; og bliv altid
for hende en Lov- og Faksigelses Dag, saa blive du det og for hendes
fra værende Ven. R. Fenger.

løvrigt skal kun Grandmama Meinerts ønske for datteren end¬
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nu citeres:sit enske for Big, kjære Datter, er simpel men velment, Gud
lade pig have Glæde af Dine Børn, et fornøjeligt Sind dit lad1) og

naar tu sildig skal forlade denne Verden finde Aarsag at takke For¬
synet, der saa vel Aar ført Big Din løbebane igjemmel"2)

Børnene sagde "De" til deres forældre - hvad også de Meinert¬

shs børn gjorde over for deres forældre, det blev betragtet som en 

stor uogdragenhed at sige "Du". Mor og hendes søskende sagde aldrig
til deres forældre, men altid "far" og "mor"; til folkene sagde

Ped", men folkene sagde, hun til dem, det var en grad finere.de
Om den Tangske families besøg i København hos Grandmama Rei¬

Hart er der fortalt ovenfor. Tante Mathilde kunne huske, hvorledes
Grandmame Meinert øste store portioner op, som børnene skulde spise;

Mathilde spiste og spiste, men kunne ikke blive færdig; så gik

grandmsma ud af stuen og tante Dorthe tog hastig Nathildes taller¬
ken og hældte indholdet tilbage i terrinen, så Mathilde sad lettet

med tom tallerken da grandmama kom ind igen.Nlels Kjær Tang læste altså selv med drengeneideres første
år. Grandmama med døtrene; hun sad i lysthuset "Marielyst" og læste
med dem, dog blev Christine sendt til Christiansfeld og var der
nogle år for at blive undervist. Der var iøvrigt skolestue i "Nordre
Hus", hvor der ikke den gang var vognskur og stald. - Heste og vog¬
ne var Hun i ladegården, - de havde også en gang en seminarist Hv¬
gaard til lærer, men da onkel Noe slet ikke omtaler ham, men kunfaderen, har det næppe betydet meget. Evald læste vistidemme, han
var hverken hos Stegmann eller hos Rejle.Niels Kjær Tang var ikke landmand og interesserede sig ikke

meget for landbruget; han var desuden altid svagelig.

1) vistnok "Sindelag"; hun lærte jo aldrig at skrive rigtigt¬
2) igennem. Mor sagde også undertiden "igjemmel",
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Grandmams derimod var meget ivrig, hun fik spundet og vævet

og lod konerne i sognet spinde for sig; derved kendte hun mange,
han havde evne til at tale med folk og var meget afholdt. Var der

syndom i et hus, sendte hun konen gryn og svedsker, så de kunne la¬

ve sødsuppe; det var bedre, at de kogte den selv, ellers blev den

blet kold, hvis han sendte den tilberedt over. Hun havde engang få¬
et meget tøj vævet til Peter, da han skulde konfirmeres, men det
var ikke så godt, så det måtte byttes med noget andet.

er var mange kaniner på gården, så de fik kaninsuppe hver 14.
dag og det blev de kede af efterhånden. Grandmama fedede også kapn¬

ner, som man på den tid proppede med rugmelspølser, direkte ned i

halsen på dyret. Tante Mathilde huskede senere, at en kapun var død -

kvalt under propningen, - det syn kunne hun ikke glemme,
Niels Kjær Tang havde sin stue i det, der siden blev kaldt

hanelgæstekammeret" ved siden af "Kongestuen" med udgang til haven¬

Bafellet" blev det kaldt, fordi der i tidligere tid havde været

kabel i de to værelser, der ligger i det "østre Hus"s hordre ende;

det var her Schwanvede Iå lig og rejste sig i kisten for at få sendt
ud efter mester Niels i Husby, der skulle skaffe ham fred i graven,
og det var her Fru Leths kalkuner Iå på æg og begyndte at "jappe"

midt under prædikenen, så præsten senere bad sig fri for at prædike
i "Vosborgs Hønsehus". Kapellet1) blev senere nedlagt, men da lærre¬

det blev taget af væggene i det lille kabinet, viste det sig, at

der var malinger på væggene fra den tid (drapperier ophæftede i ro¬

setter).Her havde altså Niels Kjær Tang sin stue og her døde han, nat
fortælles, at de på den tid havde hans kusine, en Schlichtkrull fra
Staby præstegård i huset; hun havde givet ham en kop kaffe, men da

1) Kapellet var bredere end de to gæstekamre. Porten var nemlig ikke
så bred, som "Kongestuen"er nu.
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han havde drukket den, fik han en opkastning. - Senere bød hun ham i¬

sen en kop kaffe: "Ja, Tak, jeg fik jo ikke megen fornøjelse af den,

jeg fik før", sagde han, så gik han tværs over gulvet over mod ha¬
vederen - men faldt om på gulvet og var død (19. juni 1814); om

hans begravelse ved jeg intet, men han ligger begravet på Ulfborg
kifkegård, under den nuværende gravhøj. Præsten giver ham i kirke¬

bogen det vidnesbyrd, at han var "en ædel og ejegod mand", og med

det skudsmul, som vi ikke ved noget, der kan afkræfte, går han ud

af denne skildring.

2 år efter giftede enken sig med stiftsprovst i Ribe dr.
theol. Menrad Daniel Koefoed (1763-1831). Dette var et besynderligt

giftermål. Han var svær, meget styg og skelede, så det var besynder¬
ligt, at den smakke og formuende enke vilde gøre dette parti; hun

var, da hun giftede sig igen, 40 år. Han havde i nogen tid gået på

frierfodder, og hun, der var noget tvivlrådig, havde skrevet til

sin ældste søster Marthe Helene om sagen, og da "den herværende fa¬

Eilie mente, at det var hendes pligt at tage Bladet fra Munden og
sige sin hjertens oprigtige Mening"1), skrev hun tilbage, men da
dette brev kom til Vosborg, var forlovelsen allerede deklareret, og

da brandmama Meinert med Stine og Andreas besøgte Vosborg i foråret
1816, mødte de stiftsprovsten som forlovet og kunne"der gøre bekendt¬
skab med ham. Sammen med ham og Marie Cathrine samt dennes datter

Christine rejste Grandmama Meinert med sine "børn til Ribe, hvor den

tilkommende svigersøn jo havde sin virksomhed og sin bolig, men
straks da de var rejst derfra, vendte Koefoed og Marie Cathrine

tilbage til Vosborg og blev viede der nogle dage efter ankomsten.

Jeg mener at have hørt, at det var en søndag, hvor der var fremme¬

de på Vosborg — bl.a. to herrer i flaskegrønne kjoler - og da amt¬

manden, kammerherre Rosenern var der, blev det besluttet, at vielsen
1) Nikolaj Meinerts erindringer.
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skulle finde sted med det samme. Amtmanden udstedte kongebrev, og
præsten, der også var der, viede parret, og de gik tiI sengs som go¬
de ægtefæller. Der Iå brev om begivenheden til Grandmama Meinert,
da hun kom hjen til København, og det syntes hun slet ikke om.

Om Koefoed er løvrigt meningerne ret enstemmige, men at han,
ner man så bort fra hans uheldige udseende, havde en vis charme, er

givet, ellers havde Grandmama heller ikke taget ham. Bedstemor skri¬

ver: "Hans Svagheder, Ubehageligheder ja, hans Fejl laa udenpaa ham.
ket er maaske faa domnesker, der har haft et saa ærligt Sind og væ¬

ret saa fri for egenkjærlig Misundelse. Han holdt meget af sine Sted¬
børn, Christines Skønhed og Vnde, Noes Dygtighed og gode Fremgang

var hans Glæde og Stolthed, og det uagtet hans egne Børn derved kom
i Shygge. Jeg var forresten bange for ham, han drillede og gjorde Har
ed Dig, fordi jeg lod mig drille, og det var snart ikke rigtig godt,

naar man var i Stuen." Men senere skriver hun langt skarpere: "han

forekom mig utaalelig dengang og skulde jeg givet ham noget Skuds¬
Daal, da var han vel blevet kaldt en raa, hovmodig Mand, aldeles
prosaisk, kun merende sig med at spise godt og drille Folk, som min

egen Betydelighed. Behagelig i sit hjem var han sikkerlig ikke. Ona¬
venhed og Urimelighed kom uforbeholdent frem, og for den unge Pige.
der var uvant med alt Pjaseri, var han heller ikke behagelig; dog

tror jeg, at jo friere man forstod at behandle ham des mere kom hans
bedre opdragelse frem og jeg har før fortalt om hans sunde Forstand

og ofte rigtige og humane Domme mod andres Flovhed og Phantasterier,
Men glad var man, naar han rejste. At han var en overordentlig tjenst¬
agtig Mand og hjalp meget villig, hvor han kunde, bør heller ikke
glemmes, men man beklagede altid, at Manden ikke var bleven Herreds¬
foged eller Amtmand i stedenfor Provst og Biskop . Il bedstemors mand

er dette ganske kraftige ord; hun søger at få det bedste frem, men
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at hun ikke har yndet denne onkel, er givet. 

også udefra har man vidnesbyrd om, hvor lidet påskønnet han

var. Kamgerherreinde Stemann, der har offentliggjort nogle "Minder
fra Biskop Hertz's Tid" i det af"Historisk Samfund for Ribe Amt"

udgivne tidsskrift omtaler ham som "den nysgerrige og paatrængende

Stiftsprovst Koefoed". Hans broder var stiftamtmand i Ribe og lidet

anset; han blev senere afskediget, og der var kassemangel, som måt¬
te dækkes.

Fra sit tidligere ægteskab med Sophie Dorthen Prisch havde
Koefoed 3 børn, Marl (1795-1899), Christence (1798-1869) og Conrad
(1801-1873), og med grandmama fik han 2 sønner, Niels Tang Sophus

Koefoed (1818-1878) og Sophus Koefoed (1820-1850).

Grandmana sagde senere til gl. Johanne Thuesen, da der var
tale om et ægteskab, som syntes mindre vellykket."Ja, jeg skulde gjo

ellers forstå mig på den slags forhold; jeg har prøvet hvad et for¬
nuftparti og et inelinationsparti vil sige, og jeg foretrækker for¬

huftzartiot." - man tør vel antage, at det var det med Niels Kjær
Tang, skønt hun ikke sagde det direkte.Stedbørnene kunne egentlig godt med "stedfaderen; særlig de
større, som var ude af huset. De små følte mere vanskeligheden ved

den nye fader.Bedstefar s kriver dog i sin dagbog, som jeg senere skal om¬
tale nærmere: "Fader er en meget god Mand, det føler jeg alt mere
og mere, han skrev meget venligt." (22. August 1823) - men det er

Vvtdelrnu også på et tidspunkt, da hunger i pengeforlegenhed og får for¬
keokjvud)strækninger hjemmefra. Han vvar, som også bedstemor siger, god mod

børnene og sørgede for, at de fik lært noget. Det var for sent at
sætte Peter i skole, men han fik privatundervisning i københavn og
blev student 1817, året efter giftermålet - jeg mener dog at han¬
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flytning til København må være sket længe før giftermålet, da Steg¬
manns undervisning som ovenfor angivet vistnok hørte op ca. 1811-12,
Grandmama havde allerede tidligere sørget for, at Noe kom til pastor
Mølle i Gørding. Han skriver i sit ovennævnte petitum, "Da denne

(hemlig faderen) imidlertid var bortrevet ved en altfor tidlig død,
hetroede min moder mig for at jeg skulle kunne uddannes i de gode

videnskåber til 8. H. Veile, Præst i Gørding, som i de 15 måneder,
i hvilke jeg glædede mig over hans undervisning, anvendte den stør¬

ste omhu og arbejde, for at jeg kunne gøre fremskridt i de fri vi¬
denskaber." - altså en fuldstændig modsætning til Stegmann, hvilket

100-ogse viste sig, da ho senere — efter moderens giftermål med stifts¬

provst Fonfoed - kom i Ribe Katedralskole under den udmærkede Rektor

Thernp, som han i sit Petitum meget berømmer; denne sagde nemlig til
ham, efter at han var blevet prøvet til optagelsen: "Du har haft en 

solid lærer, min dreng.
et var denne pastor Veile, som en gang blev kaldt tiI en 

Mand, hvis kone fandt ham døddrukken - hun mente ikke, at han havde
kunnet få fat på brændevin, og troede, han var dødssyg. Der var den
gang udstedt forbud mod privat brændevinsbrænding, men der blev al¬
ligevel brændt i smug - folk gemte "brændevinstejet" de forunderlig¬

ste steder, når politiet kom for at søge; — bedstefar vilde ikke
have, at der blev brændt på Vosborg efter forbudet, men grandmams

brændte, uden at han fik det at vide. Denne Kone i Gørding havde
brændt i smug, men gemt brændevinen så godt, at hun ikke mente, at
manden kunne finde den, og blev forfærdet, da hun så ham ligge sand¬
seløs, da hun kom hjem, og sendte bud efter præsten. Han snakkede
med manden, der først gjorde sig til af sin drift af gården, men da

præsten ikke ville gå ind på det, kom han frem med sine kundskaber i
bibelhistorien: "A kan båd" de stuer og de små evangelister lige od
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til min tommelfingers end", hva" sejer han til det, min gode Nr.
Veile." Ja, det var godt nok, men det hjalp jo ikke, når man skulle

dø, - "dø, nej, det er Maren hinner påfund," sagde manden.
Bedstefar kom også på dette tidspunkt i Ribe skole, men gik

der ikke længe, da han jo ikke skulle studere, - man mente ikke han
havde hovede til det, skønt stedfaderen sagde "Hovede, han - sådan

som han kan fortælle," - det var altid seneremet af bedstefars for¬
trin, at han var en udmærket fortæller.

Moster Christine skriver i sine optegnelser om bedstefar:
"I Skolen var han altid Dur i sin Klasse, men fuld af Løjer udenfor
Skolen. Ribe Ny kom han til at holde meget af og et smukt liv blev
der ført i hans Stedfaders gæstfri Hus. Det var Danmarks dramatiske
Tid. Ribe havde en Tid 5 forskellige Teatre, Skoledisciplene deres.

Nirekter var Evald Tang engang derfor. Ofte maatte han spille Dame¬
roller, thi det kneb altid med at faa Damer, og Tang var ikke høj

og for godmodig til at vægre sig ved at tage de Holler, de andre ik¬
ke vilde spille. 1Skolen gik det ham som sagt ret godt; de Timer,
hvor der læstes Græsk, gik han paa et Snedkerværksted, han var meget

nævenyttig og havde Interesse for alt praktisk. Men ved Siden af
Viddet og Humøret laa megen Længsel ogsaa Tungsindighed. "

Der kom efter grandmamas nye giftermåImen tid med stadige rej¬
ser mellem Vosborg og Ribe, idet Koefoed overtog bestyrelsen af god¬

set, dog således at der var en forvalter, der ledede gårdens drift,
senere blev den også forpagtet ud. Selvom Grandmama i de første år
boede i Ribe, vilde hun dog gerne være en del af tiden på Vosborg,
og i de senere år flyttede hun helt til Vosborg, således at Christenos
Koefoed og Mathilde Tang havde deres ungdomstid der.Rejsen fra Vosborg til Ribe var besværlig nok, Den første des
kørte man i almindelighed til Thim Mølle, hvor Koefoeds ældste se
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Carl var møller eller til Ringkjøbing (ca. 30 km), hvor man kunne

have tilhold hos gamle Peder Tang, den anden dag fra Ringkjøbing
til Skærn, hvor der bededes et pår timer; tante Mathilde kunne huske
en vært i kroen med hvid hue og knæbukser: "Om de unge Herrer (Noe

og Evald) skulle have en snaps" - "Nej Fak." - "Så vil såmænd jeg"
og han gik til hjørneskabet. Derfra gik rejsen til Varde (ca. 62 kæ),

hvor man enten kunne tage ind hos apoteker Helmes eller hos pastor
Grøndsted. Det var om pastor Brøndsted kone, at det fortaltes, at

slagteren, da hun Iå i barselseng under en slagtning, ikke vilde tage

lmod besked af andre, men imellem stak hovedet indmad sovekammerdøren;
"Madanken, vil hun ha" hinner hued kløved"" - "Ja, ja, lille Jens".

Madammen, vil hun hav hinner ryg knækket"" - "Ja, ja, lille Jens."
"Madammen, vil hun ha" hinner tærmer skol""(tarme skoldede). "Ja,

ja, lille Jens."
spoteker Helmes havde så mange børn, at når familien gik tur

og folk så dem fra vinduerne, lød det "Tæl dem, tæl dem."
EidiryFørst"dagen efter at have ligget over i Varde - bedstefar

såtte som ung engang løbe om efter kusken for at Iåne penge til

drikkepenge, da han ingen havde selv, - kørte man videre til Ribe

(0a. do kæ), og man glædede sig, når man så Ribe domkirkes tårn i
det fjerne; vejene var jo elendige og meget sandede, sandet gik op
over hjulfælgene, så det var ikke let at komme hurtigt frem, og hele
vejen var ca. 18 mil efter gammel regnemåde. At køre med 4 heste.

som ofte skete, var ikke alene luksus på de veje, og undertiden
mødte karlen fra Vosborg med friske heste i Skærn"-Mellerseved Lyne

kro", som bedstemor skriver. Man havde derfor Firspand rede, og i

storstuen i Ulfborg præstegård, hvor tante Mathilde flyttede ind,

efter at Krarups var kommet fra Naur, hang et billede af Vosborg,

malet af Jesper Maler, på dette sås"kareten" en kurvevogn med ka¬

lesche, med 4 sorte heste for. 
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også Mathilde kom som ung pige i skole i Ribe og lærte godt

der; det var et anerkendt institut — vistnok en jomfru Lebæks,: ved

hendes død og begravelse i 1823 skriver bedstefår i hvert fald i sin
dagbog, at "instituttet" blev ophævet.

Bedstefar hørte, som ovenfor omtalt, op med sin skolegang som
ungt menneske, og jeg er ikke klar over, hvad han egentlig bestilte

i den mellemtid efter skolegangens siutning, og til han tog til

Holsten for at lære landvæsen; da var han 19 år Moster Christine
skriver, at han higede efter at komme ud i verden og derfor vilde så

langt bort som muligt i sin læretid, og Holsten var desuden dengang

anset at stå Løgt med hensyn til landvæsen. Der findes to dagbøger -

stilenefter - som hun har ført i 1822 (fra 4. mårts) og til udgangen
af 1823; de er dårligt skrevne og vanskeligt læselige1), Grandmama

bebrejder ham i et brev, at han ikke skriver godt, og at hans orto¬

erafi - han skriver meget slet - er så ringe og han tager mod denne

bobrejdelse med samme Modtagelighed som mod mange andre, der rettes
til ham senere hen. Han skriver: "Hun har Ret. Det er en farlig Pejl.
som hvis den ej rettes, vil mig i Folks Øjnelvære et - - uopdragent

Menneske".
Han har som det synes, ikke det mindste at bestille - ingen

egentlige pligtere Ligesom han i skolen havde gået på et snedker¬
værksted i græsktimerne, snedkererer han nummeget både formiddag og
efter middag - det har moret mig, da det må være efter ham, jeg har

fået min interesse for snedkeri, - men desværre får man intet at vi¬

de om, hvad han har lavet, og om noget af det består endnu. Det var
hos en snedker, der hed Hamsing, han lærte at bruge værktøj. Jeg ved

ikke, om det var ham eller en af hans efterkommere, der senere sad i
byrådet, og havde så stor indflydelse, at tre medlemmer altid sagde;
"A er af hr. Hamsings mening" - "A og" - "A ligeledes" - og dette

1) er nu afgivet til det kgl. biblioteks håndskriftssamling.
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skote - siger man -selv om Kamsing var fraværende fra mødet,

Bedstefar er desuden meget optaget af at spille komedie - de der¬
gang brugelige dilettantkomedier, hvori alle deltog - der var i Ribe

selskaber - moster Christine siger (5) - men i hvert fald var3

der embedsmændenes, håndværkernes og latinskoledisciplenes, det sid¬
ste - for hvilket bedstefar som ovenfor anført en tid var direktør -

var det bedste, efter hvad der siges. Han spiller nu sammen med rek¬

tor, borgmesteren og flere andre honeratiores; efter forestillingen

giver han de rollehavende karakterer for deres spil.

3, dagbøger giver et morsomt billede af den unge Evald Tang,
som vi jo ellers kun hørte om som en ældre mand. Han giver sig
Hver dag 3 eller i Karakterer, for "4yd", "humer og Elid" - den fjer¬
de ved jeg ikke hvad hentyder til, tæller dem sammen ved månedens

sletning og igen ved årets slutning. Den bedste karakter er 5, den

ringeste. jeg har set opført, er 3, som han giver sig, når humøret

har været særlig langt nede; han anfører desuden hver dag hvorle¬
des vejret har været.mn Ieser Ustromomi og får hertil hjælp af en overlerer, der
låner ham sit stjerneatlas; efter hver måned opfører han i dagbogen
planeternes stilling.

Han læser også Danmarkshistorie.
Jeg anfører nogle enkelte uddrag af dagbøgerne:

1822. 4. Marts: "hørte den ubehagelige nyhed, at de engelske skulle
være med en Plaade i Nordseen og Kongen har givet sin Garde ordre

til at holde sig mårsfærdig; det Rygte om Sjællands Bortbyttelse

var allerede før gaaet."Onsdag 6. Marts: "Far skulle have prædiket, men blev fri, da der
kun var to i Kirken, og den ene var gamle Christian."
Søndag 10. marts: "Om Aftenen blev fragedien Julius v. Sackhausen
givet . . . (herefter alle de rollehavende med karakterer for spillet
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.. jeg Kammerjunkeren. - - Jeg havde sorte Knæbukser, Skoe, Strøm¬
Per og en baldyret Kjole" - - - Stykket gik godt og gjorde god Virk¬
Ring.

Så tager han med Koefoed til Vosborg, forsinket på grund af
stormflod.

Torsdag 14. marts: "Rejste fra Thin Mølle Kl. 1, var paa Vosborg
Fl. 3, hvor a187 var i god Stand, sidste Storm havde gjort nogen
skade paa Tagene og Suderne paa Taarnet1) samt blæst den syndre Fløj
ned. Vandet har i Vinter undertiden været så højt, at det er gaaet
over Gravene op i Ladegaarden."

De kører fra Vosborg den 16de, men gør forskellige ophold un¬
dervejs og er først tilbage i Ribe den 21 om aftenen. Her har han
travlt med at holde auktion over "selskabets Garderobe" og teater¬

Chvisitter: Eøber selv nogle kulisser, Traen m.v.
De har de sædvanlige lørdagsfremmede og de spiller lotteri,

Om gange - han anfører altid, hvormange skilling han har tabt,
Anden Paaskodag 1. Mbril: - - Jeg var Fadder i Kathrinekirken til
Maler houlsens Farn. - - - - Efter tjenesten blev vi galant trakte¬

ret hos Poulsen"
Forsdag 15. Mnril "- - - - da jeg kom hjem, havde Posten bragt det
gladelige Budskab, at Noe ved sin Eksamen i Tirsdags havde faaet i
Letin, Græsk og Matematik præ, i Hebraisk og Historie egregie. - - "
Om Aftenen var her Selskab. - - - - Der var 4 Spilleborde i Hjørne¬

stuen, de unge Mamer var i Dagligstuen, der opholdt jeg mig, vi
spiste i Salen. Jeg morede mig godt."
Tirsdag 23. Anril: "- - - jeg læste Folkesagn oppe på Slotsbanken -
Torsdag 25. April: "- - - Fader fik Brev fra Tetens paa Als; han har
sluttet Akort med Mathiesen paa Grunhausen og jeg kan komme, naar

1)Terstandete
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jeg vil, efter 14. Maje- -e"
Fredag 25. April."- - - laant Tillemanns Atlas for at se et speciel
Kort over Holsten- -, læste Fædrelandshistorie. "

Mandag 23. Mbril"- - - læste og skrev nogle Folkesagn. Om Aftenen

var her Delskab - - - Ved Bordet sad jeg daarligt, for resten more¬
5de jeg mig ret godt.

Før han rejser til Holsten, holder han sammen med kammerater¬
ne et Silde for de penge, de har fået ind ved auktionen over teater¬

rekvisitter - "ej en eneste var fuld. "
så går tiden med visitter, til han den 23. maj begynder rej¬

sen til Holsten. "Forlod det kjære Ribe Kl. 39 med cårts, efter at

have sagt mine Forældre og Søstre et smerteligt Farvel. Vi kørte he¬
le Natten.

Turen går over ngerskov, Jordkjær, Bommelund til Plensborg;

han tager derfra næste aften, "sov om Natten i Hoptrup ved en smed",
derefter over mlien, gennem Ekernførde til Kiel, hvor han igen over¬

natter. Den 26. maj - "min 19 Aars Geburtsdag" - rejser han fra Kiel
til Lyetjenburg og derfra til Grunhaus, hvor han ankommer Kl. 5 er¬

termiddag.Han er altså nu kommet til sit lærested, hvor han imidlertis
ikke holder af at være, han længes meget og lyspunkterne for ham
er de dage, da han får breve hjemmefra.Onsdag 5. Juni - - "Om aftenen talede jeg længe med Mathiesen, der
ser dygtig med paa de danske og roste sig selv on Holstenerne, han
har stor Lyst til at beholde mig ret længe, men jeg har ingen Lyst

til at blive længere end det gjøres højst fornødent; det kommer jo
an paa Fader, gid han vil være af mit Sindelag, men ak; jeg frygter,

Mandag 24. juni - - "Kl. 10 modtog jeg et mig forunderlig kjært
Brev fra min gode fromme Moder og inden i det var et lille fra Ma¬

thilde, som ogsaa glædede mig meget at kunne læse Dra hendes Fød¬
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selsdag; jeg læste de kjære Breve ret mange Gange igjennem" -

Fredag 18. Juli. "Om Formiddagen Kl. 8 blev jeg inderlig glædet
ved at modtage 4 overmaade kjærkomne Breve, et fra Moder, et af

 8Mathilde, et fra Noe og et fra Søster Christine.

Han begynder allerede at spekulere på hjemrejse i Juleferi¬
en og hvorledes det skal kunne lade sig gøre.

Hin er urelig for sit Helbred og bange, fordi han synes, han
her ondt i brystet, "jeg er i mit 20 Aar, et slemt har for svage

Bryster".
andse 11. August. - - -"Modtog et kjært og uventet Brev fra min

kjære Broder Noe.Onedse 14. August - - -"Mathiesen fortalte meget om unge Mennesker,
der havde Penge, lærte Landvæsen, men gad ej at give dem Tid til
atAlære ud, var blevet Fuskere og sat alle deres Penge til, det

var vist for min Skyld han fortalte alt det; han vil beholde mig i

3 far; hvordan det viI se ud, hvis jegbliver længere end et Aar
atter ny Ubehageli heder for mig, jeg bliver ganske forstemt."om Middagen modtog jeg Breve fra mine kjæ¬Fredag 30. August. " - -
re Søstre Christence og Mathilde. Moder havde været syg og var ej

endnu ganske kommet mig, dette satte mig i stor Forængstelse. Inge¬

borg1) har gjort Barsel med en Fen, som er kaldet Konrad Damidd"

Mandag 2. Sentember "kørte til Pløen Marked, a - - jeg køkte på

Markenet - - Klæde, Vesketøj, en Tandbørste og en Stok - - --

Lørdag 7. September. ". . . modtog et overordentlig kjærkomment
Brev fra min ejegode Moder, som skinnede af den oprigtigste Kjærlig¬
hed til mig, har været et Par Dage meget syg, men er nu "Gud være

takket, næsten frisk.Sendag 18, sentember gik jeg til Hustin -Da - mekøbte Kalssk og
Lærred tiI en Frak, Papir, Traad. Synaale, en Kaskjet. Sæbe, fik et

1) gift med Koefoeds ældste Søn Carl på Thim Mølle.
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Glas til mit Chr. - - -
Rendag 22. September -"var med Simesens Holstenskasl oppe paa den
høje Søkke - - - - for at gøre mig lidt bekendt med Egnen. Der var

en dejlig Udsigt, man kan,tror jeg, ogsaa se en Smule af Lolland,
flere Kirker paa Pemern.

- - "Modtog et kjært Brev fra Noe, han har væ¬Torsdag 3. Oktober,

ret oppe i Fysik og faaer præ ceteris. . . 
Tårsdag 9. Oktober om Morgenen modtog jeg et meget artigt Brev fra

i ter Thible i Kjøbenhavn, hvori han beder mig sende sig flere Fol¬
kesagn. - - -
Aande jo. Ektoker . . Dreve fra Moder og Mathilde; br. Fad er gaa¬
et fad it og Grandpapa taber der som flere Steder dygtige Penge. e.-

Nørdag 26. Oktober"- - - skrev et Brev til Digter Thiele, hvor jeg
indpåkkede 2 Ark Folkesagn og forseglede det hele - -

(Det er manske morsomt at Bedstefar som ganske ung har været

Pedarbejder ved "Thieles Folkesagn", som vi læste meget i vor Barn¬
dom.)Seriede areder ... Jeg havde ned dise 21) en hærtig Rimnrt

-om Aftenen om de danske i Almindelighed og Jyderne i Særdelsshed¬
Landag 10. Hovember, - - "2 Breve, l fra min kjære Broder Noe og
et fra min gode Peder, i sidste var et fra lille Mathilde. Onkel
Koefoed2) er da død og begravet med stor stas.  . Noe . . har væ¬
ret oppe i de resterende Dag af Thilosophikum og faaet i alle Dag

p.0, så at det altsaa er udmærket, og er den 2 blandt de udmærkede,
som er ialt 14. - - .Herefter kommer mange overvejelser om hans rejse hjem i Au¬
len; han forhører sig om at køre med posten, men det bliver for

dyrt, tilsidst køber han sam en Hest for 54 rdl. for at ride hjem
- Mathiesen lover at give ham 40 rdl. for den, når han kommer til¬

1)"DHm den anden Dandvasendelev, som bedstefar ikke kan iides
 Retiiesen.

2) Stiftamtmanden.



-107-
bage; han Iåner Fenge af Mathiesen til at betale hesten, men Mathie¬

sen siger så, at de 4o rdlr. for hesten kan han først få til forå¬
ret, "det kan jeg jo umulig, hvordan vil det gaa mig":

Søndag 8 december. "Om Morgenen Kl. 7 begav jeg mig paa Rejse til
det kjære Hjem. 

Han rejser over Lyttjenburg, Kiel, Ekernførde til Flensborg

og derfra gennom Bommerlund, Jordkjær, Hellevad, Agerskov, Toft¬

lånd, Højrup og ppandet og Onsdag den 11 kommer hanFendelig Kl. 17
til "det kjære Ribe til stor Forundring og Glæde for min herlige
Familis, der først ventede mig 4 Dage fremme. - -8- rest

Ansuen 17 Secember "var Noe og jeg med Lygte, Bord og Stjernestlas
oppe paa Slotsbanken for at kigge Stjerner.."Den 22 spiller han med i Komedie efter at have Iånt Soldater¬
udstyr af forskellige.firsiag Pi. Jelsaften "Tante og Lotte Koefoed1) var her om Aftenen,
Fader, Noe, conrad2) og frank spillede Skærvinsel."

(En underlig måde at tilbringe juleaften på i en stiftsprov¬
stefamilie, men juletræ var jo endnu ikke almindeligt.)
Forsdag 20. Secember, 2. Juledag "— — — til Bal, hvor de andre mo¬

lede dem meget godt, og jeg saa nogenlunde, man morer sig dog al¬

drig ret på et bal uden man er forliebt."ra den 27. til den 3l. er han med de andre unge på besøg i
Varde til bal.
Torsdag Al Decemhar. "Forlod Varde med mine Søskende i en dævels
Kulde og Blæst, saa vi var nær forkommet; det kjære Ribe nasede vi

i Mørkningen og blev kjærlig modtaget af vor dyrebare Moder, Aarets
sidste Aften tilbragte vi med Tante og Lotte Koefoed og Frøken

Hertz; de Fremmede gik Kl. 11. Familien blev samlede til det nye

1) må være stiftamtmandens enke og datter.

2) Koefoeds yngste søn, der gik i latinskolen i Ribe.
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har og ønskede hverandre et af Hjertet ment glædeligt nyt Aar.
Saaledes gled dette Aar, ej det behageligste for mig, den

største Tid tilbragte jeg i et fremmed Land, langt fra Alt, som var
mig kjært, mange højst bedrøvelige Timer gled over mit Hoved. Nu

ligger et nyt Aar for mig og lader sig skønne lige saa mørk Tid.
Hen Gud gi e mig mod at bære Sorgerne og Kjærlighed til ham, Foræl¬

dre, Søskende og Fædreland skal oplive mit synkende Mod."
Aarets hovedkarakter er byd (11/20. Hamer 143/168. Elid 412/27

- det er jo ikke helt galt, når den højeste karakter er 5. ja 51

har han en enkelt Dag givet sig for særlig højt "Homør".
filsdag 7. Januar "Rejste fra det kjære, kjære Ribe efter at have
taget Øfsmed med dem, som vare mig kjære, for at rejse til et frem¬
med Land, hvor ingen var mig kjære, og ingen harmonerer med mig.
for der at tilbringe et vist meget millankolsk Aar." - - - - -

i Flensborg ser han "de 5 Matrosers stivnede Lenemer", - jeg
ved ikke, hvad dette hentyder til, men da han også siger, at han

har set dem, da han 3 Fjerdingår senere rejser hjem, går jeg ud
fra, at det er 5 henrettede Matroser i en Galge ved Flensborg.

Straks første dag af rejsen begynder han brev til moderen,
som han far afsendt fra Flensborg, og straks begynder han på et nyt,
i Kiel er han den første aften på Komedie for at se "Kjærlighed gjær

alt" og "den skinsyge Kone", - anden aften igen på komedie "Hvor er
Gruden"" "det er det Stykke, som de næste Gang skal opføre i Ribe

og hvori Mathilde skal have en Kolle. Efter Comedien skrev jer
Brevet til min dyrebare Moder færdigt". Den 12 Januar er han til¬

bage på Grunhaus.Han har nu kvaler med at få hesten solgt, den er blevet hals
på den lange rejse; enden på det bliver, at mathiesen tager den

for 30 rdlr. "skammeligt".

Mandag 27. januar - "Brev fra Noe - - - dette Brev fra min kjære
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Broder, det første som jeg har modtaget fra Ribe, var mig overmåde
kjært at læse . . . "
Jo januar. "blev om Middagen glædet med Brev fra mine to Søstre,
Mathilde og Christense. - - - De har fået Brev fra Fader fra Ny¬

borg, hvor han har lagt1) i 3 Dage uden at kunne komme over; Peter
har taget Attestas med næstbedste karakter. Komedien, hvori Mathil¬
de skal spille, er opsat til på Søndag."
g Februar - - - "Mathiesen udlod sig meget groft mod mig angaaende
Frekener og dem, der havde været paa Christiansfeld, hvilket begge
Dele jo angik mine Søstre. - -i8. Metruar. "Brev fra min gode, kjære Moder. Fader er efter megen
Besværlighed og efter at have lagt i 8 Dage i Nyborg kommet til kø¬

senhavn, frisk og sund, de er hjemme alle meget vrede paa Mathiesen
for Historien med min Hest."2e. Muril. Noget efter at jeg var kommet ned i Stuen, kom Mathiesen
løbende og sagde, at jeg skulle pløje i Dag, da der manglede ham en
Marl. — — - vi kom til sidst dygtig til at skændes nede i Stalden i
Karlens hærværelse, som endte med, at han opsagde mig, som jeg med

blede modtog; gid jeg havde mig et godt Sted igen, som ak: vil have
sine Tanskeligheder: Han skriver straks hjem om dette.
4. Daj, slutter han aftale med Hansen på Bentz om at komme der,

Breve fra mine dyrebare Søskende Peter og Mathilde. - - -
Peters Brev viste som altid hans sande Karakter, et ypnerligt, gud¬
hongivent Menneske, uden al Vrede og Usandhed, jeg kan være stolt
af at være hans Broder, hvem der var saa dydig som han."15. Mad . . "Brev til mig fra Moder. -- - Sidst af Brevet var skro¬
vet, efter at hun havde modtaget Tidenden om, at jeg skulde fra
Grunhaus, Fader og Moder er meget, ret meget misfornøjede dermed.
1) "ligge" og "lægge" gjorde man dengang ikke forskel på i de krød¬

se: Mor lærte det heller aldrig.
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Fader havde først i Minde at ville skrive til M, men Moder havde,
Gud være lovet, afraadet ham det. - l det yderst slette Numør over

denne Efterretning gik jeg til Lyttjenburg og skrev straks et Brev

til Mo er med tungt Hjerte; som synlig forestaar der mig mange
Sorger ved denne Lejlighed - Gud er alvis - - -

4-44329

, at jeg har forladt Grun¬23. Maj. "Brev fra Noe" - - han koobeeear,

haus, men synes, at jeg burde have ventet med at skaffe mig et an¬

det stod, til jeg havde indhentet Faders Samtykke. Heri har han

fuldkommen Det, og jeg indser . . at jeg har forløbet mig ved ej
f ø  først at (have) indhentet denne; men saa var jeg jo blevet her - -

57. Maj "- - Brev fra min kjære Moder. De er ej vrede på mig."
Han foretager nu en fodtur alene med Hansel til Lubæk og

Becklenborg. Moster Christine skriver, at han vilde rejse som Stu¬

dent: "det var der (— i Nordtyskland -) alle Frihedsideerne blomstre¬
de for Tysklands Ungdom. Han talte ofte om det (Fodture) som den

bedste Maade at rejse på, hvert Skridt var en Nydelse. Fengene til

Rejsen havde han spåret sammen af sine Lommepenge og de var ikke ri¬
gelige, men han kom da igennem. Da han mærkede, at det ikke vilde
forslaa til at rejse som Student, rejste han som Haandværkssvend."

På denne fodtur - hvor han efter dagbogen synes at have rejst
som handværkssvend - træffer han sammen med en Del Mennesker, Nand¬
værkere på Valsen eto.; en Konditor fra Hamburg får ham til at be¬
tale for sig på Værtshusene og tilsidst at Iåne ham Fenge.Mandag 2. juni"— — — — til Meguteddu, hvor jeg besaa den udødelige
Digter og Helt Th. Korners Grav - 13 Time dvælede jeg ved denne

fortræffelige unge Mands Aske og ønskede at kunne blive for mit

Fædreland, hvad han var for sit; jeg var saa rørt ved at kunne hvi¬
le ved denne Mands Gravhøj, som alt i flere Aar har været mit Ideal.

Derefter tager han med skib op ad Elben til Hamborg, hvor

han er sammen med P. Brøndsted, en Søn fra Varde, først 10. Juni er
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han på Bentz, hvor han bliver modtaget og falder så godt til, at det
er ham en sorg at forlade dette sted, da han skal rejse herfra. Han

er meget betaget af de unge damer, han træffer der og glæder sig,
når han er alene med dem "så "Evald" kan have dem "for sin egen

Mund".
Han bliver meget skuffet, da Mathiesen ved sin opgørelse med

ham beregner sig en urimelig pris for foder til hans hest, og er
bekymret over sine pengesager, til han får forstrækninger hjemme¬

fra og igen er ovenpå. Det er herefter han kommer med en udtalelse

om Koefoed som "en meget god Mand".Grandmama og Peter er på Als for at træffe Grandmama Meinert,
der besøger Thomsens.Han skal kun være på Bentz tiI 1. oktober, så er hans lære¬
tid omme, - man har ikke rigtig indtryk af, at han gør meget arbej¬

de med, men noget har han vel lært. Han gør en rejse - fodtur - for

at se på landvæsen på forskellige gårde i Ohlenborg1) og Femern og
træffer dar en mængde forskellige mennesker på vejen.Fendag 96, sertember - - - "Viser ej altid den kjærlighed til Gud og
hans Defalinger, som jeg burde, dog overvan jeg for det meste fri¬

stelser -
Han sender sin koffert med vogn til Låttjenburg, hvorfra den

går med skib til Flensborg, selv spadserer han en lang fodtur, før
han kommer hjem til det kjære Ribe.Onsdag 1, oktober "- - - det gjorde mig inderlig ondt at forlade den
Familie, som i 4 maaneder er blevet mig saa kær, og som jeg maaske
for sidste Gang ser; jeg tror og, at de fleste saa mig med Bedrøvel¬
se rejse, især lod det til at gaa Jomfru Huhlen nær, hvem det gjorde

mig mest ondt at forlade, da jeg har lært at kende hende som en Da

med hjerte og Aand. Gode Gud, hvis det stemmer med din Alvi

1) ligger nord for Kiel.
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lad mig dog en Gang se disse gode Mennesker igen."

Over Pløen og Altenkoppel går han til Altona.

Lordag 4. oktober "- - - - jeg gik da til den udødelige Rigter

Klopstosks Grav på Ottense Kirkegaard, hvor jeg opholdt mig længe,

aftegnede og afskrev hans Mindesten -ha"
i Hemburg bliver han inviteret til at bo hos Brændsteds prin¬

sipal og kommer om aftenen med ham i Teatret til "Preciosa, et ro¬
mantisk Shuespil i 4 Akter med Dandse". "Det var et smukt og pragt¬

fuldt Stykke, der blev godt udført". Han bliver i84 dage i Hambarg,
ger så over Ullekstadt, Itzeho, Bendsborg, Sehested til Kiel; der¬

fra til Auttjenburg; over Kielerfjord lader han sig sætte over til

den lille fæstning Priederichsort, og derfra går Sturen over Nøhr og
Louisenlund til Schleswig og derfra til Flensborg, hvor han igen ser

de 5 henrettede matroser. Fra Flensborg over Gravenstein og Adser¬

bølle til Sønderborg og derfra over Augustenborg og Kettinge til
Nordborg, hvor han i en halv snes dage besøger Thomsens. "Onkel Thom¬

sen er, som det altid har været, en meget behagelig og retskaffen
d. Tante er den samme kjønne og behagelige Kone som før - - -

Ensdag 29. Oktober. "Tog Afsked med Onkel og Tante og øvrige Nord¬
borgere og kørte med Thomsens Karl og Vogn ned til Stranden, hvorfra
jeg med stærk blæst satte over til Apenrade", hvor en Vogn fra Ribe

henter ham, så kører han over Røde Kro og Agerskov, hvor han over¬

natter,
den 30. Oktober "til Ribe, hvor jeg af den gode Fader blev venlig

og af den kjære Peter kjærlig modtaget" - - - "Ane Harpøth, som nu

er her, er meget stille, men man siger, at det skal være en god
Pige."

Han far i Kommission at byde på Stenamgård for onkel Andrem

og tager derfor straks tidere til Vosborg, "hvor jeg (2. november)
på det glædeligste blev modtaget af min elskede Moder og Søster,
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som ganske uventet saa mig, ogsaa af flere af Husets Folk blev jeg
slad hilset." Der bliver intet af købet af Stenumgård, som han og
Carl Koefoed er enige om ikke passer for Onkel Andreas, og den 128
kører han med hele familien "Moder, Christence, Mathilde, Niels og
Sophue" til Ribe igen. Koefoed og Peter er gået dem imøde udenfor

Ribe, og han står af vognen og lader Koefoed køre, mens han spadse¬
rer hjom med Peter, "som undervejs aabenbarede mig, at han havde
forlevet sig med Anne Harpøth. Da vi kom hjem, fik og Mathilde det

at vide og siden Moder; det satte os i en besynderlig Stemning."
Jeg synes ikke, at dette stemmer helt med den anden historie

om denne forlovelse, som Moster Christine og Tante Lucie har for¬

talt, nomlig at Peter sagde til Koefoed og Grandmama "Jeg kom til
at kysse lille Ane ude på Gangen." "Saa må du gøre hende en undskyld¬

Ring", sagde Sti faderen. "Ja, men jeg gjorde det med villie." sva¬

rede Peter - men det er jo muligt, at dette er passeret, før den ev¬
rige familie var vendt hjem til Ribe, og at grandmama ikke har været

tilstede, da dette ordskifte fandt sted.Tens Harpeth var datter af en bager Harpeth i Ringkøbing, der
ikke var videre anset, og hun var husjomfru hos Koefoeds, så partiet
var ikke så glimrende. men ægteskabet blev meget lykkeligt, om end

barnløst. Han kunne i de senere år, når de havde fremmede og han så

på sin kone ved den anden bordende sige højt "Nej; hvor Asse dog er

sød". - Det var bager Harpøths broder Jens Harpøth, der var en stor

original. Han stod med højrød vest i sin gadedør, efter at bageren

var død, og en tredie broder bebrejdede ham, at han ikke bar sorg

for broderen, men hansvarede: "Nu har A sørget for ham, mens han
leved", nu kan Du sørge for ham, nær han er død."Da Peter havde fået sit første kald i Hind, - senere kom han
til Vælling i Ringkøbingegnen — blev de gift i 1828. Brylluppet stod
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på Vosborg. Koefoed, som i 1825 var blevet biskop, kunne ikke komme,
a han var optaget af vigtige forretninger, men dette forringede ik¬

ke stemningen ved brylluppet, tværtimod. Onkel Noe havde sin senere

kone, Hana Hjort ved sin venstre side; han havde degnens kone til

bords. Nanna Hjorth havde en fin hovedpynt på med lange bånd, der

var fæstede til skulderen; en af pigerne, der vartede op, var så op¬
taget af at betragte hende - om det nu var hovedpynten eller de to

unges åbenlyse forelskelse, som interesserede hende, er ikke godt
at sige - men hun spildte da suppe ned over bruden.

Onkel Peter var vistnok en ret mådelig præst. Nikolaj Krarup1),

som besøgte ham en gang, var i kirke en søndag. Onkel Peter prædike¬

de og prædikede, Nikolaj blev ked af det og gik hjem i præstegården,

satte sig i en sofa og faldt i søvn. Tante Anna kom ind: "Men Niko¬

laj sidder du her", så vagnede han - måske har han ikke sovet så

længe - og gik igen over i kirken, onkel Peter var stadig på prædi¬
kestolen. Da han kom hjem, sagde Nikolaj: "Du prædiker din menig¬

hed i søvn:" men det syntes onkel Peter ikke om, hertil må nu også
bemærkes, at Nikolaj Krarup var en 18 års dreng, da onkel Peter tog

tog sin afsked, og af sådan en fløs behøvede Peter nu heller ikke at
tage imod kritik. Han var vel også svagelig, i hvert fald tog han

sin afsked allerede i 1853 - 56 år gammel - og flyttede ind på Vos¬
borglille, som bedstefar havde bygget til ham, og der levede han

tiI sin død 1876; Tante Anna overlevede ham i 4 år, men flyttede
til København, hvor hun boede sidst hos sin svigerindes datter

Marie Barboe2); i 1880, da hun var på besøg på Nørre Vosborg, døde

hun der; begge ligger begravede i gravhøjen på Ulfborg kirkegård
1) Nikolaj Krarup (1835-1930); søn af tante Mathilde, senere præst.

Marie Barboe (1828-1904), f. Krarup, datter af Tante Mathilde2)
gift med C. C. Marboe (1804-1869), præst, først i Fjaltring,
senere i Dybe.
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De flyttede ind på Vosborglille 16. juni 1853, og dagen efter
fejrede de deres sølvbryllup; til den fest var "Sølvbryllupsbroen",
der fører over graven fra storhaven over tiI sønderhaven, bygget.

Bedstemor havde til det sidste travlt med at hænge gardiner op på

Vosborglille; hun havde lavet en sang, som børnene - mor var den¬
gang 13 år - skulle synge for sølvbrudeparret.Onkel Peter gik så rundt på Vosborg, han var venlig og af¬
Holdt af alle, - fader omtaler ham med megen hengivenhed - han vil¬
de altid kysse døtrene, når de mødtes, "vent lidt", så tørrede han
sin mund - om det var snus eller tobak, han tørrede af, ved jeg ik¬
ke - og så kom kysset. Han vilde - en overgang, jeg ved ikke hvor

:88k9
længe - Fbarberes, skønt han ikke anlagde skæg. Knud — bedstefars
Kusk og tjener - klippede hahs" An skæg af med en broderesaks, men
helt glat blev han jo ikke, så han stak, når kysset kom. Tante Anna

holdt børnene uhyre meget af. Mor skriver, at hjemmet på Vosborg¬
lille var så hyggeligt, og at de havde megen glæde af at være sam¬

men med Tante Anna, "hun var saa livlig og kunde, fuldt saa meget
som vor egen Mor, gaa ind paa vor ungdommelige Snak og Løjer; saa

havde de ogsaa altid en ung Pige hos dem, som var til Selskab og
Glæde, det var altid rart at komme til Vosborglille og at se dem op¬

pe hos os."vi kan særlig fra Vosborg huske Tante Annas Vogn, en stor
gammeldags barnevogn, som vi legede med. Hun havde selv haft densom barnevogn, da hun var 1 år gammel, - den stammer altså i hvert
fald fra 1805. - og den var da kommet fra Hamburg; hun havde den
stående på Vosborglille, og hvem der kom i besøg, legede med den.
Da hun rejste til København, blev vognen på Vosborg, og vi legede
som sagt med den i sommerferierne, når vi var der.

Men jeg foregriber igen begivenhedernes gang.
iine holdtAllerede 1819 havde dden ældste datter Mette Ch
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bryllup med sin morbroder Nikolaj Meinert og 1826 stod Mathildes

bryllup med pastor Ove Thomas Nikolaj Krarup (1799-1862) i Naur og
:-Slir. Han havde været indbudt til Vosborg af Grandmama og så da

Mathilde for første gang, de blev senere forlovede i "Moshytten",

den vi senere kaldte "Fremithytten". Koefoed syntes ikke om partiet,

"Han var jo kun landsbypræst", hvortil Grandmama svarede, "Men, kære
far, du har jo selv været landsbypræst".

De blev viede i hjemmet, ligesom Christence Koefoed, der året
før var blevet gift med en Kaptajn Hiorth, men tante Mathilde sagde
senere, at hun ikke vilde anbefale "Stuebryllupper".

Da Krarup i 1837 var blevet præst i Ulfborg, blev hjemmet i
præstegården den nærmeste omgang for børnene på Vosborg, og børnene

derfra kom til at stå dem meget nær.Men forinden var der sket store ting. Stiftsprovst Koefoeds
bror, stiftamtmanden var kommet i stor forlegenhed, da han ved sin

afsked måtte dække den kassemangel, han havde pådraget sig, og Koe¬
foed begyndte derfor at sælge af godset for at skaffe penge. Det
blev børnene betænkelige ved. Der kom forhandlinger i gang, og en¬
den på det blev, at bedstefar skulde overtage det hele for en meget

moderst sum, - hverken Peter eller Noe kunde tænke sig at overtage

det, og så blev det den yngste. Brødrene fik fuld lod, søstrene kun
halv arvelod. Meinerts fik deres udbetalt, de andre lod lodden stå

i gården: Brødrene havde i fællesskab fået skøde fra stedfaderen på

gården 2. marts 1824, men da forpagtningen udløb i maj 1825, overtog
Evald gård og gods som eneejer1)"Ja så skal I også have tak", sagde bedstefar, "og Vosborg
skal altid være Jeres hjem". - Han fik godset for 24.000 hdlr, hver
af søstrene fik 3000 Edlr — brødrene 6000 rdlr, og overtagelsen ar
1) Moster Christines ufuldendte optegnelser.
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altså sket på for bedstefar uhyre gunstige betingelser. Det var i

1829, at bedstefar overtog godset, han var altså kun 22 år og havde

kun den uddannelse, han havde fået i det 1½ år i Holsten at bygge

på, men han har vel også hjulpet Koefoed med driften - selve gården

var dog forpagtet ud.
af hans dagbog for 1823 fremgår det, at han måtte give sam¬

tykke til, at forpagtningen blev forlænget et år, så der har måske

allerede da været tale om, at han skulle overtage godset, og han får
til sin skuffelse - anmodning fra Koefoed om at blive på Vosborg

om vinteren 1823-24, så noget med driften har han da haft at gøre;
han tager mod tiendekorn og ærgrer sig over den ringe pris på rugen.
Han skriver:
12 december 1823. "Læste om Morgenen nogle Doktorbøger . . . jeg li¬
der af 2 Slags slemme Sygdomme; til Gud står mit Haab".

Han rider 23. deb. fra Vosborg til Thim mølle og derfra dagen

efter til Marde: "Min Juleaften tilbragte jeg på Lyne Rede og kom

først til Varde Kl. 10:" næste dag Kl. 7 aften er han i Ribe og går

i selskab med den øvrige familie, "et meget stort selskab paa en

60 monhesker, alle unge i et værelse for dem, at lege Jul",
Mandag 2g december. "Nørte Peter om Formiddagen prædike for første
Gang i mit Liv, han holdt en smuk Prædiken, - Aftenen var vort hele

hus ved Kirurg Hansen i stort Selskab. De gamle spillede Kort, de

unge legede i en anden Stue Jul. . . Jeg morede mig meget godt."

Onsdag 3l. december. - - - "Om Aftenen var vi alene hjemme og vente¬
de det nye Aar samlede og ønskede da hverandre et af Hjertet ment

lykkeligt Aar; vi var alle rerte. . -
Atter svandt dette Aar, som jeg mener i Tiden kan tælles for

et af mine mærkeligste, vel tilbragte jeg den største Del af det

adskilt fra mit Fædreland, dog Gud være lovet kun en liden Del af
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det saa bedrøveligt som det gamle, en god Familie bragte mig næsten
til at glemme, at jeg ej var i Danmark, og deres ufortrødne Venskab
og Omhu syntes undertiden at henflytte mig i min Families Skød. Gud

velsigne de vakre Bentser for, hvad de gjorde mod mig - Jeg gennem¬

strøjfede en hel Del Mil paa min Fod, og meget, som (jeg) før ingen

Begreb gjorde mig om, lærte (jeg) at kjende paa mine Rejser.
Tilsidst i det gamle Aar nasede jeg den Lykke, hvorefter jeg

forrige Aar forgæves sukkede, i mit Fædrelandmat kunne omfavne mine
kjære Forældre og Sødskend.

Men 1825 var Andreas Evald Meinert Tang altså godsejer -
proprietær som det dengang hed.Aaret efter 1826 døde gamle Peder Tang næsten 89 år gammel;
biskop Koefoed holdt ligtalen over ham. Koefoed var efter sit ægte¬

skab med grandmama kommet godt ud af det med den gamle, som satte
pris på ham. Peder Tang ligger begravet på Ringkjøbing kirkegård;

jeg har set graven med en stor aflang gravsten, hævet lidt over

jordsmonnet på 4 lave piller. Sønnebørnene arvede ham, men han hav¬
de bestomt, at søstrene skulle dele lige med brødrene; hans forret¬

ning i Ringkjøbing havde han for en mindre sum afstået tiI sin bror¬

søn Elille Per Tang", som havde været hans medhjælper i mange år,

og som han holdt meget af; han var en søn af broderen Laurids Tang,
som var fæster af Nør Tang tiI sin død 1796. Per Tangs formue var

ikke helt ringe, men han havde lidt en del tab i de dårlige år efter
statsbankerotten, idet mange af hans skyldnere ikke kunne klare sig.

Så den var skrumpet en del ind.Om tiden til bedstefars giftermål ved jeg ikke meget, Grand
mama boede jo først i den store bispegård i Ribe, som var Koefoeds

embedsbolig. Der er en fortælling om en kusk, Niels Kristian, der
når han var i Ribe skulle passe kornet "kaste" det, mem glemte det.
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og Brødet blev "oret"; så skældte biskoppen ham ud: "Dit forbandede
Asen" o.s.v. - "for Biskoppen og mig vi var nu så fidele med hinan¬
den," sagde Niels Kristian. Grandmama boede senere fast på Vosborg
og efter Koefoeds død 1831 styrede hun huset for bedstefar. Ved gamle

Per Tangs død havde denne fået kapital, og de bedre tider for land¬
væsenet hjalp ham også, så han kunne købe den del af godset tilbage,

som stiffaderen havde solgt, således at han kunne samle alle de tid¬
ligere herligheder under sig, også de 3 kirker - Sørding, Vemb og Buur
- der tidligere havde hørt derunder; en del af de nye ejere kunne

heller ikke klare for sig, så de måtte gå fra gårdene, og bedstefar
måtte overtage dem igen.Bedstefar vedblev med sine lange fodture, som han allerede
havde drevet, mens han var i Holsten; der hænger på Vosborg i for¬

stuen til hans kontor foran biblioteket to randsler med hans navne¬
trak, som han havde sit tøj i, når han var på fodtur.Moster Christine skriver i de evenfor omtalte ufuldendte op¬
tegnelser: "Dejselysten var stor i ham. Han bortforpagtede Vosborg
i 1835 og tænkte saa paa at foretage en fleraarig Rejse, som helst

skulde udstrække sig til orienten; men først Tilde han ret kjende
sit eget mand og gjorde derfor i 1835 en Fodtur omkring i Jylland

ledsaget af en Tjener. 1835 havde vi svær Storm i Kornhestens Tid,
og skjønt han jo havde bortforpagtet og personlig intet led ved
Stormen, kunde han ikke lide at rejse saa mange Fenge op, naar mange
af hans egne Bønder trængte saa haardt; han opsatte så Rejsen."

1834 blev onkel Noe gift med Nanna Hiorth (1805-1876), dat¬

ter af biskop Hiormi Ribe; også han havde kassemangel, da han døde.
Embedsmændene var jo så usselt lønnede, at "Iån" af de kasser, de
bestyrede, var en nødhjælp, der Iå nær for hånden. Koefoed havde en
del arbejde med at ordne hans forhold, da han var død. - Noe sag
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ved Nanna Hiortha side ved onkel Peters bryllup, som ovenfor er for¬
talt, og forlovede sig senere med hende. Hendes broder Siegfred
Hjerth sagde til ham: "Det nytter ikke, du frier til hende her på

Nosborg, for hun giver dig intet Svar, før hun har talt med sin
Mar." 2å skrev Noe til Ribe og fik svar efter flere dages forløb,
der var jo kun post et par gange om ugen; han gik i den vestre have¬
gang med brevet, hvilede om nutten et pår timer på den lille kanape -
en lille Louis XVI sofa, som har været grandmamas, og som Poul nu
ner - den må have været et umageligt leje - og tog derefter til Ribe,

Han var på dette tidspunkt kancellist i danske kancelli;

hen havde kun 600 rdlr om året i lønning, og det var for lidt, men¬
te han for et ungt pår at leve af, men det slog dog til. De havde
stent, at de den gang om måneden skulle have lov til at gå i tem¬

tlet; en gang sagde tante Hanna: "Bryder Du Dig om at komme i teatret
i denne måned." - Nej, det kunne han godt undvære - "Saa køber vi i
stedet en brændekasse, den har vi længe savnet."

Han blev i 1830 assessor i landsoverretten i Viborg, og de
flyttede nu hertil: vejen var ikke længere - ca. 10 mil - end at

man på een dag kunne køre til Vosborg, og vosborgbørnene havde al¬

tid deres tilhold hos onkel Noe, når de kom til Viborg. Han boede i

Nogensgade på 2 forskellige steder indtiI sin død; jeg mener at have
været hos ham, jeg kan i hvert fald huske den dobbelte trappe foran

huset, der førte op til lejligheden; der var også noget om en tam
skade i gården.Han blev justitsråd i 1852, derefter etatgråd - jeg ved ikke
hvornår, og konferensråd i 1868, efter at han i 1850 var blevet
justitiarius. Efter sin afgang i 1878 blev han kommander af danne¬
brog; han døde først 1886, og jeg kan godt huske ham, da han var i

Aalborg ved Johannes konfirmation. Jeg husker, at jeg sad på hans
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skød oppe i fars kontor og legede med hans kommanderkors, hvilket
han fandt sig tålmodigt i; jeg var dog dengang 7 år og burde have
haft bedre manerer.

Grandmama elskede sine børn med Koefoed meget højt, særlig
Sofus Koefoed.den yngste søn

Der var en mand i Kyttrup Søren Lilletang, han var fra en

gård i Saar; hans forældre var begge døde — vistnok under en epidemi -

og så tog Niels Kjær Tang og Grandmama sig af ham, og han kom til
Vosborg, hvor han voksede op. Han var lidt ældre end bedstefar, og

denne kunne haske, hvorledes han som en stor klodset dreng kom ind
for at takke forældrene for sit konfirmationstøj. Det gik ham godt,

så han senere kunne købe "Lilletang" i Kyttrup, men han huskede al¬
tid med taknemmelighed på den godhed, han havde mødt på Vosborg. -
Han vilde gerne vise sin erkendtlighed og sagde engang til grandmama
at han gørne ville give en lille ting til den sønnedatter, der var
opkaldt efter hende. "Ja, der er jo flere", sagde grandmama, "der er
jo f. Eks. Lise Koefoed" (Niels Koefoeds datter) - så talte manden
ikke mere om sagen, men da grandmama var død, gik han til bedstefar

og sagde, at han gørne vilde gibe en ting til den datter, "der var
nøvnt (opkaldt) efter bispinden", altså mor. Bedstefar havde sin

guldurkæde på - den kæde, som Moster Christine altid gik med - og
manden pegede på kæden og spurgte, hvad sådan en kæde kunne koste 

"4o daler vel", svarede bedstefar. "Det ville nok blym en sær bette

pirrised jen", mente manden og gav bedstefar 100 rdlr. Derfor blev

der købt Guldur og Kæde, som mor altid gik med, og der var penge

tilovers til at købe det lille sybord, som stod hjemme, og som mor

brugte, til far gav hende et større mere praktisk, med blåt klæde i
pladen.
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Om sin opsættelse af den tidligere omtalte flerårige udenlands¬
rejse sagde bedstefar ofte "at det som han ansaa for en stor ulykke,

blev hans livs højeste lykke, idet den skaffede ham en trofast

højtelsket hustru og en kjær Børneflok". 1836 kom nemlig Molly Eli¬

se Fenger over til Vosborg for at besøge sin moster (grandmama). Hun

og bedstefar fornyede Barndommens og Ungdommens Bekjendtskab og blev
forlovede 18371),

Om bedstefars forlovelse med bedstemor ved jeg kun, at mor

har sagt, at da han spurgte hende, om hun vilde gifte sig med ham,

svarede hun: "Om jeg vil:" - det syntes mor var lidt for begejstret,

Men hun var altså stærkt forelsket i ham, og denne" kærlighed holdt

sig kele livet igennem. - Der var nogle af Fengerne, som mente, at
Molly egentlig var "for god til den landjunker", men brylluppet stod

i Frelsers Kirte den 22 december 1837. Meta Grundtvig og Mathilde
Meinert var hendes små brudepiger, Marie Meinert og søsteren Hanne

hendes store Frudepiger. Hvem der holdt brylluppet, ved jeg ikke.

På den tid var begge hendes forældre døde - faderen 1829, moderen
1834 - og hendes hjem på Christianshavn blev helt"opløst, idet sø¬

støren Hanne tog med til Vosborg, hvor han blev, Ldsislige til
mors bryllup i 1868, som lærerinde for børnene; om broderen Nikolaj

som jo på dette tidspunkt kun var 22 år, allerede da købte Bildring,

ved jeg ikke.

Bedstemor fik et pænt udstyr i den Nyempire, som vi kalder

Christian VIIl" stil, to pillespejle, to sofaer og 6 stole, dette
køblement, der senere stod i karnapstuen, stod dengang i kongestuen,

idet grandmama tog sine udstyrsmøbler ind i den lejlighed, der blev
indrettet til hende, da bedstefar som hygift førte bedstemor ind på
Vosborg som husfrue.

Bedstefar købte kort efter brylluppet 24 stole til salen, som

1) Moster Christines optegnelser.
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i vor barndom var fordelt på tårnet og nogle gæstekamre, skønt de
var meget smukkere end de egetræs spisestuestole, som senere blev an¬

skaffet. De var gult lakerede, med forgyldte ornamenter. Bedstemor
var med, da de så på stolene, hun syntes de var for dyre, og frarå¬
dede købet, og de gik med uforrettet sag; men dagen efter gik bedste¬
far alene ind og købte stolene, "min kone vilde så gerne have dem."

sagde han. Da moster Christine forærede mig 3 af dem til mit første
eget værelse - altså nogle år efterat jeg var blevet kandidat - tog
jeg den gamle maling af dem og lakerede dem hvide; jeg tegnede selv
de forgyldte ornamenter til dem, som slet ikke ligner de oprindelige.

Ment har 4 andre, som Anna havde på Vosborglille, og som hun har

foræret Dam, og Anna har beholdt een; af resten er vist en del gået
i stykker.

Da bedstefar kom til Vosborg med sin brud, overgav grandmama
straks denne hele husstyret, og flyttede ind i den "lejlighed, der var
indrettet til hende i den østre del af det søndre hus, hvor nu kar¬
napstuen og skabsstuen ligger. Da bedstefar derfor i 1839 ombyggede

det søndre hus helt, blev denne del stående, den blev først nedrevet

og genopbygget efter grandmamas død 1855; som man ser af bedstemors

dagbog, blev karnapstuen først endelig færdig i 1859.
Grandmamas lejlighed bestod af en dagligstue og et kabinet nå

mod haven; i kabinettet sad hun oftest i en sofa og skrev. Hag disse
værelser la hendes sovekammer og hendes jomfrus værelse. Hun dispone¬
rede desuden over det gæstekammer bag salen, som vi kalder "Tante
Christines gæstekammer"; Tante Christine havde indviet det, da hun
besøgte moderen- Desuden havde hun "lærerindeværelset" - der sov hun
undertiden, da det var lunere end hendes sovekammer nedenunder — til

rådighed, og "overkammeret" i nordre hus, hvor Sofus Koefoed 1å, må
han besøgte hende.

I sine stuer havde hun sine udstyrsmøbler, som nu står i
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gestuen", men da de ikke alle kunne stå i den, blev i hvert fald
et af spejlene anbragt i "Tante Christines gæstekammer", hvor man

endnu kan se, hvorledes der i dørrammerne er "vekslet ud", så spej¬
let kunne stå der. Imidlertid har spejlet også stået på det sted,
hvor vinduet i gavlen nu findes - det er først sat ind senere - så¬

ledes at man så sig i hel figur, når man åbnede døren ligeoverfor,
Grandmama havde også en stor himmelseng med rødt silkedamaskes om¬

hæng stående der, men den blev senere foræret til Marie Harboe ved
hendes bryllup.Fra grandmamas lejlighed var der der til haven, som nu men
ingen veranda.Met lille rum mellem forstuen og den store gang, som vi al¬
tid kaldte "grandmamas køkken", har måske oprindelig været mindfy¬

ringsrum" tiI en bilæggerovn i spisestuen, - denne var, da oldefor¬
ældrene flyttede ind, delt i to, en spisestue og et soveværelse,
men var nu omdannet til køkken til grandmama, der var endnu nogle

holdere til skeer på vaggen, og her tillavede hendes jomfru de smd
måltider.fovedmaltiderne spiste hun derimod med familien i snisstoon
og jeg kan huske, at mor sagde, at hun tidt lagde noget af middags¬
maden til side på en tallerken, når der blev budt om: "Det tager

jeg til min aftensmad." Det kunne jo nok gå, når alt ikke var for
knebent beregnet - hvad det i en så stor husholdning som Vosborge
ikke kunne være; værre var det, da hun, efter at sønnen Niels Koe¬
foed var kommet til Viumgård, gerne ville sende så det ene og så
det andet over til Viumgård, hvor Niels, der havde fine fornemmel¬
ser, aldrig kunne få det til at sIå til; han mente at høre til den
adelige familie Koefoed og havde krone på sit visitkort; han op¬
ede også at blive jægermester. Han kunne ikke blive siddende på

Viumgård, men købte en gård på Sjælland, Beringsgård, nær ved els
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skekroen, som han også måtte opgive, og bedstemors fætter ministe¬
ren Skæle Fenger måtte søge at skaffe ham en stilling— i Vestindi¬

en, hvor han døde 1878, han var født 1818 - men Fenger havde en del

bryderier med ham; han var gift med Cathrine Beissenherz (1820-1899),

hvis yngste plejesøster var Glara, der senere blev gift med onkel
Tritz Hammer; en datter af Niels Koefoed blev gift med en vinhandler

Luders, og en datter herfra Elisabeth Luders har været som ung pige
Ros moster Christine, og vi har senere truffet hende hos tante Glara.

sår børnene fra præstegården kom til grandmama, fik de un¬

dertiden lov til at se sølvlegetøjet. Det var et par sølvbakker med

kopper, chokoladekande og kaffekande, et pår små kanoner, der kunne
knalde med krudt, et pår tobakspiber, en jæger, der skød med gevær
efter en krage i et træ, en tjener og en herre i en stol. Det skrev

sig fra et fransk skib, der skulle til det russiske hof, men stran¬
dede. En præst købte det ved strandauktionen og forærede det til

biskoppens søn Niels Koefoed, der delte det med sin bror Sofus. Er¬
ter dennes død solgte han det vist i en pengeforlegenhed.

Højst af alle sine børn elskede grandmama sin yngste søn

Sofus Koefoed, der blev juridisk kandidat, men døde af tuberkulose

1850, han var født 1820, hans sygdom skjultes så vidt muligt for

grandmama, men hun anede nok sammenhængen og bekymringerne for den¬
ne søn undergravede hendes helbred i hendes sidste år. I et brev
fra bedstefar til bedstemor af 19. oktober 1850 skriver han, at det
lakker mod enden, og at hun må overlægge med dem i præstegården,

hvordan man skal forberede grandmama på dødsfaldet.

Bedstefar elskede også denne halvbror højt, han lavede i
haven nede ved askealléen en muret brønd "Sofus kilde", der vist
havde rislende vand, indtil springvandet i springvandsdammen blev
indrettet. I min barndom var der kun en muret ring med stillestående
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vand, jeg husker, hvorledes vi en sommerxxnen den dag, vi skulle rej¬

se, pludselig kom i tanker om, at vi ville rense den op; dertil var

uer jo imidlertid ikke tid, men den næste sommerferie var denne op¬

rensning det første, vi tog fat på, uden at vi iøvrigt fandt noget

af interesse. Der havde over kilden været et stillads i et træ, kal¬
det "Sofast rane", hvor der var opsat nogle bogstaver, der, når de

spejlede sig i Kilden, dannede navnet "Sofus" - men hvordan det hele

var indretset, og om man kunne klatre op i og sidde i "Sofus Vione

har jeg aldrig været klar på.
Sofus var som dreng rask og livlig; han balancerede på ræk¬

værket af den store bro ovngraven - det var dengang en træbro - men

faldt ganske vist ned, heldigvis i et piletræ, der voksede ved bred¬
den af graven, så han ikke kom noget til; det piletræ blev senere

fredet efter grandmamas ønske.
Bedstefar og bedstemor drog altså ind på Vosborg som ægtefæl¬

ler i slutningen af året 1837, og allerede 9. oktober 1838 havde de
den ældste datter Christine Lorentze i vuggen. Dette er vor højt el¬

skede Moster Christine, som ejede Vosborg i vor barndom og næsten
helt tiI sin død; om hende vil vi senere høre meget.

6e. 2 af døtrene var mor, Manie Cathrine, født 9. marts 1840.
No. 3 Nielly Johanne, født 25. juni 1841

0. 4 Dorthea Margrethe, født 25. januar 1843.

go. 5 var Molly Elise, f. 20. januar 1844,98. 6 var tvillingerne Nanna Christine Mathilde, født 9. maj 1846-
der var åndssvag, og Anne Johanne Christine, der døde, da hun
var ¾ år gammel, det mentes, at hun var hormal.
De var alle opkaldte, de to ældste efter de to bedstemødre;

Nielly efter oldefar, idet hendes navn var lavet efter Niels. Doro¬
then efter grandmams søster Dorthe, som bedstefar ønskede at hædre

herigennem. Molly efter sin mor, og tvillingerne efter bedstefars
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søster Mathilde og bedstemors søster Hanne.

De 6 små piger levede et smukt og lykkeligt barndomsliv på

Vosborg. Der findes en morsom silhouet af de 5 ældste, klippet 1846
ja, den er måske snarere tegnet end klippet - de er ålle i lange

kjoler med mamelukker, Christine med en bog, mor med en dukke ete.

Forældrene havde sovekammer i det værelse i søndre hus, som vi al¬
tii kendte som bedstemors sovekammer - deres ægteseng var den him¬

Melseng, som nu star på det hvide gæstekammer - og ved siden heraf

— i Saidstrups værelse - var barnekammeret, hvor børnene sov, og hvor
de også spiste, til de ved 7-årsalderen rykkede op til at spise i

spisestuen med forældrene.
Mor kunne Rusks, at forældrene en gang imellem kom ned for

at se, hvorledes børnene artede sig under måltiderne, men at mor
sagde, "Faar far og mor ikke snart, gaar far og Mor ikke snart.,"

Om aftenen sad pigerne ofte derinde, når sypigen Johanne Thuesen
var der, for at snakke med hende, der var fuld af historier og vel
Hørte meget nyt, hår hun gik om i sognet; og mor følte sig noget

forurettet, nar en af dem placerede sig på hendes sengekant dygtig
langt inde, så der kun blev lidt plads til barnet. Efter tvillinger¬

nes fødsel blev der for lidt plads i barnekammeret, og der blev ind¬

rettet et kammer til de to ældste ovenpå, hvor der blev sat en hylde

op til mors elskede dukke Julies seng; senere blev det blå kammer
med de 3 senge inde under det skrå tag, med omhæng ud mod værelset,

som vi har det i Nisvilde, indrettet til de 3 ældste, og her læste

de også deres loktier og havde skole. Bedstemor havde religion, en¬

gelsk, naturhistorie og tegning med dem, og undervisningen heri

fandt sted i bedstemors kabinet. Tante Hanne havde de øvrige fag,
og hun holdt først skole i sin egen stue; hun havde de to værelser,
som var moster Christines soveværelse og toiletværelse over for
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Familiogæstekammeret". Senere blev undervisningen henlagt til det
biå kammer. Ved siden af dette havde bedstefar ladet indrette et

lille toiletværelse1), hvor der var klædeskab og desuden en bade¬
indretning, så de kunne tage koldt styrtebad; dette blev kun lidt

brugt, dels var de ikke altid lige ivrige efter at trække i snoren

og få det kolde vand ned over sig, og dels var barnepigerne ikke alt

for begejstrede ved at skulle bære vandet to trapper op for at fylde

soholderen, men de blev fra små vænnede til at vaske sig med koldt
Vand over hele kroppen, hvilket den gang ikke var almindeligt; det

var noget forældrene havde lært på en baderejse, og mor fortsatte

med dette til sin høje alderdom.Skolegangen hos bedstemor og tante Hanne kunne jo ofte bliv¬
afkrudt af besøg eto. og der var derfor ingen egentlig sommerferie,

Men efterhanden blev det bestemt, at de skulle være fri for skole
lørdag eftermiddag, og week-end blev altså indført på Vosborg alle¬

de i fyrrerne i forrige århundrede.Skolen begyndte altid hos bedstemor med læsning i bibelen
bade det hy og det gamle testamente og derefter fortsattes timerne
til middag kl. 2; om eftermiddagen havde de håndarbejde nede i dag¬

ligstuen. Når derefter lektierne var læst, legede de i gård og have;
hver havde sit stykke jord til have, og i hver lille have var der en 
lille bænk, men mor interesserede sig mest for at lave have til dak¬

kerne og grave en grav rundt om.Tante Hanne var ikke så ligelig i sindet, skriver mor, men
det var heller ikke altid så let at holde styr på de 5 pigebørn, der
altid holdt sammen imod hende; mor siger selv, at hun vist ikke var
nogen opmærksom elev. Hvor dygtig Tante Hanne har været som lærer¬

inde, ved jeg heller ikke; det er påfaldende, hvor ortografisk uker¬

1) det vi kaldte "Sukkerkammeret", fordi poser med sukker opbevare¬

des der.
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rekt mor skriver i sine dagbøger som ung pige og moster Niellv i

sine breve.

Tante Hanne havde det sikkert ikke nemt, og hun følte sig
efterhånden heller ikke tilfreds. Undervisningen fortsattes ganske

vist, også efter at døtrene var blevet voksne, dels med en dansk¬
time hver lørdag, dels med timer i tysk og fransk -mligesom bedste¬

mor blev ved med sine engelsktimer, men hun gik alligevel på Vosborg

og spiste nudsensbrød, selvom både bedstefar og bedstemor var kærli¬

pe og gode mod hende. Mor skriver i sin dagbog (11. oktb. 1862), at

hun i en tysktime havde en alvorlig samtale med tante Hanne, der
sagie, at hun ikke følte sig vel på Vosborg, og at døtrene holdt

sammen imod hende, og mor kunne ikke rigtig overbevise hende om,
hvor meget de alle holdt af hende. Det har sikkert været hende en 
lettelse og givet hendes liv nyt indhold, da hun i 1868 kunne flytte

til København og danne hjem for sine brodersønner August og Johannes

Fenger.Børnene havde en del legekammerater, dels børnene fra mellen
og dels deres fættre og kusiner fra præstegården, som de kom meget

men med.på Krerun i 1852 fik kald i Flødstrun på Fyen holdt dette je
op, men fættrene og kusinerne kom ikke sjældent senere på besøg på
Vosborg. Bedstefar hjalp dem med flytningen. De kørte selv i hans

Nienervogn med 4 heste og derefter 6 arbejdsvogne, som banderne i

sognet lante dem, med hele bagagen, 16 heste ialt. Kusken væltede
til sin græmmelse den 4.spændige vogn lige udenfor Flødstrup præ¬

stegård, men familien kom da heldigvis ikke noget videre til,
Krarup var jo en dygtig landmand - foregangsmand på dette område -¬
og han indlod sig på forskellige eksperimenter, bl.a. et stort vænder

Kæudlbganlæg i Flødstrup, som kostede mange penge og ikke betalte
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sig. Han var derfor i stor gæld ved sin død i 1862, og det var ikke
nemt for tante Mathilde, der sad tilbage med sine 10 børn; de ældste

kunne nok klare sig selv, men den yngste var en dreng på 11 år.
Hun overlevede manden længe og døde først i 1899.

ved måltiderne på Vosborg sad bedstefar for den ene bordende.
bedstemor for den anden. Grandmama sad på bedstefars højre side.

Tante Hanne på den venstre. Desuden spiste bedstefars fuldmægtig,

grandmamas jomfru og forvalteren med, og til sidst opnåede gartner

Serensen også denne længe attråede ære, dog spiste han kun inde om

søndagen.
Maltiderne, særlig aftensmåltidet kunne trække meget længe

ud. Bedstefar sad oftest ovre i sit konter foran biblioteket i det

vestre hus, og der måtte spørges ham, om der måtte rettes an; det
endelig

kunne undertiden trække noget ud, men/så man hans lys - hver person

havde jo sin lille lysestage, når de færdedes i de mørke gange, - be¬

væge sig ned ad gangen, og måltidet begyndte; bedstefar fortalte og

snakkede, han følte sig veltilfreds ved efter dagens arbejde at kun¬

ne sidde i sin families skød. Der blev også undertiden sunget ved
bordet. Bedstefars sekretær - Hein, - der havde en god stemme, sang

for: Kvinderne tog deres strikketøj med ved bordet, men for mænde¬

ne og børnene kunne det være en prøvelse, når måltidet trak meget
længe ud.

l døtrenes barndomsår faldt jo treårskrigen, og bedstefar var

meget optaget deraf.Moster Christine skriver: "Saa kom Casinodagene og opreretz
Udbrud. Han var da i København og med ved Alt. Krigen udbrød, Alle
vare som ken, intet Offer var for stort for Fædrelandet. Tang talte med
sine Bønder, de vilde deles i 2 Partier, de ældre, som bleve hjem¬

at forsvare Arnen, og de yngre, for hvilke han stillede sig i spidsen
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han vilde tilbyde deres Tjeneste i Næren. "Vi Vil følge Justitsråden"¬
raabte Alle. Han rejste ned til Hæren for at tilbyde sin og sines
Tjeneste, men man afslog den og 10 ad denne Folkevæbning."

Da han var kommet til hæren i Schleswig, traf han pastor
Schisler fra Staby, som var redet derned med 7 karle for at være
med at forsvare grænsen (han fik siden en reprimande af sin biskop

derfor). Bedstefar kom til Flensborg, da de sårede fra Hov kom kø¬

rende dertil; der var pastor Schiøler godt på sin plads; han kunne
så godt tale med de sårede. Efter soldaternes hjemkomst holdt bed¬

stefar Boldaterfoster på Vosborg for de af sognets karle, der havde
været med, - det skete både i 1849 og 1851, - der findes sange be¬
varede, der var affattede til disse fester, - og senere samlede han

på Isteldamen og Fredericiadagen på Vosborg de soldater, der havde
været med, til mindefester - det fortsattes endnu i 1859, da bedste¬
mor skriver om det i sin dagbog.

også "Slavekrigen" i 1848 mærkedes på Vosborg. En mand, der

hed Søren Feld, bragte bud derom til bedstefar. "Hvormange er der,
Søren"" spurgte bedstefar. "Tom Hundrede", svarede Søren Peld. "Dem

slår vi ihjel her i Ulfborg, hvad vil I så gøre i Vembe" svarede
bedstefar. Det var samme mand, som sagde: "Der var mere Vand i Vos¬
borg Grav, den gang A stal ævler i Vosborg Hav"." Han var for resten
smughandler og gik om på gårdene og solgte kolonialvarer, der måtte

kun være Købmænd i købstæderne. "Hvad taer Du for Kardemomme, Søren"
blev der spurgt. "Aaa, et mer end som andre Kjæltringer," var svaret.

Han kaldte sig snart Feld, og snart Bred. Da bedstefar engang skulle

udfylde en attest for ham, spurgte han, "skal jeg skrive "Feld" el¬

ler "Bred". "Aa, skriv han Bred, for Søren Peld har engang været
dømt for ulovlig Handel, og det har Bred eet." var svaret.

Der var ikke klaver på Vosborg, da bedsteforældrene blev gift
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men i 1850 købte bedstefar og tante Hanne i forening et klaver og
børnene skulle lære at spille - det er det klaver, som vore foræl¬
dre senere fik, og som Anna nu har. Først forsøgte Tante Hanne at

virke som lærerinde, hun kunne imidlertid kun spille gitar og havde

ikke selv spillet klaver, så det gik ikke. Så blev der truffet af¬
tale med en musiklærer, der drog om på herregårdene og blev 2 dage
hvert sted. Han spillede dagen lang med de tre ældste, først med

den ene, så med den anden, så med den tredie og så igen med den
ældste, hvormange gange om dagen det fortsattes, ved jeg ikke, men

fra morgen til aften har det vel næppe været; han kom hver 14. dag
og skulle hentes 4 mil borte og køres 3 mil til det næste sted. Man

må vel mest beklage den stakkels mand, men heller ikke for børnene

har det været behageligt. Også denne form blev opgivet, og der blev
antaget en ung pige, som skulle være der i huset, det var først

Moris Syron - en præstedatter fra Holmsland, for resten en søster

til den senere så bekendte arkitekt Martin Nyrop - hende holdt de

deker grumme meget af, hun var je foruden at være spillelærerinde

til hjælp og nytte i huset og tiI selskab for forældrene. Senere

blev det Antonie Christensen også en præstedatter og hun faldt end¬
nu bedre til i huset . . . .De skulle jo også lære at danse; det skete, når de onholdt
sig på besøg hos onkel Noe i Viborg, idet de gik i danseskole hos

en underofficer Scavenius, der ikke var meget bevendt, men de lærte
da noget, og mor holdt i sin ungdom meget af at danse. Det var den¬

gang, at en af danseskolekammeraterne mødte dem på gaden og spurgte;

Hær I frøkener2" - Christine som den ældste svarede for dem alle;
"Det ved vi ikke" - "Hvad er jeres far2" - "Han er justitsråd."

"Så er l det jo" - Bedstefar var blevet justitsråd i 1845 - og ald

de, hvis mænd og fædre var i rangen, var fruer og frøkener, Bedste¬

mor blev derfor frue i 1845, medens onkel Peters kone tante An
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blev ved at være madam Tang. Da bedstefar blev etatsråd i 1856, sag¬
de han til folkene, at de skulle kalde bedstemor "etatsrådinde",

tidligere havde "frue" været nok. En lille pige - Molly grøndlund -
sagde engang, da bedstemor havde været for nær en kalket væg: "Stats¬

rådinden, Du har kalk åedi ryg".
I min barndom var arbejderstanden og mindre tjenestemænd ude¬

lukkede fra frue- og frøkentitlen, - alle "de gamle" i hospitalet
var madammer og jomfruer - og det blev betragtet som en stor anmas¬

selse, hvis de ville usarpere den finere titel. - At vi ikke havde

forstand og hjerte til uden betænkelighed at kalde jomfru Smidstrup

- moster Christines mangeårige, trofaste husjomfru - frøken, hvil¬

ket hun higede så brændende efter, var en stor tåbelighed, som kun

kan skrives på vor uforstands regning.

Dagligstuen var i bedsteforældrenes første år i den nuværende
havestue, og mor kunne huske, hvorledes bedstefar og grandmama sad

i sofaen og et af børnene da krøh ind under bordet og klemte sig ind

imellem dem, for at sidde nær ved faderen; Grandmama sagde så "barn,
du generer din far," men bedstefar trykkede den lille skabning ind

til sig og sagde: "Det generer slet ikke, lille mor."
Grandmama tog sig ikke meget af børnene, hun sad je mest i

sit kaminet, men når kusinerne fra præstegården var på besøg, og den
vilde jagt gik ned igennem den lange gang, kunne grandmama vise sig

i døren og tysse på dem; det hjalp for en stund, men længe varededet næppe, før tummelen begyndte igen. Hendes jomfru tog sig derimod
en del af børnene, og til hendes værelse kunne de ofte ty; der var
en sten udenfor, så de kunne krybe ind gennem vinduet. Grandmama var
dog altid venlig mod børnene, hun tog også venligt mod præstegårds¬

børnene, når de kom dertil, gav dem ribsgelg og hvedetvebakker, når
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de besøgte hende i hendes værelser; i pæretiden gik hun ud og ryste¬
de pæretræet til dem, det stod lige udenfor hendes vinduer.

De var derfor altid glade ved at blive sendt et ærinde fra
tante Mathilde til Grandmama.

Grandmama havde sine trætøfler stående ved køkkendøren og gik
gerne en morgenvandring ned i køkkenet og kikkede også ind i barne¬

kammeret for at se, hvordan det stod til; hendes morgendragt var

ikke skøn, en slobrok og natkappe med brede strimler om; men det var
skik, at man om morgenen gik med skørt og nattrøje og først klædte

sig ordentlig på op ad dagen; børnene blev dog aftid klædt pænt på

fra morgenen af og fik, da de blev voksne, bomulds morgenkjoler og
morgenkapper.

Grandmama stod tante Mathilde meget nær og spadserede selv op
til præstegården, skønt der altid var vogn til hendes rådighed.
lmellem blev hun der om natten, og så havde de hyggelige aftener,

hver børnene sad på forhøjningen og hørte på samtalen, og grandmama
læste en salme af Hjorths salmebog med højtidelig, lidt rystende
stomme, eller de sang alle en salme sammen. Grandmama sagde: "Havde
jeg tidligere i mit liv kendt jomfru Laursen (en af hendes jomfruer)
og Hjorths salmebog, så var jeg vist blevet et bedre menneske."
så blev hun trakteret med surgrød med fløde, folkenes grød, som blev
kogt om middagen og stod i høkasse til aftensmad; den opfindelse med

høkassen roste hun meget. Vilde hun hjem om aftenen fulgte tante

Mathilde hende på vej; hun var også en god fodgænger, men gik ikke

så let som grandmama. An høstaften var det blevet mørkt, Grandmama

fik sin lygte tændt, tante Mathilde sin, som sønnen Nikolaj (født
1835) bar; så fulgte de grandmama til landevejen, derfra vilde hun

klare sig selv; de andre gik tilbage, lysende for hvert skridt. Ve

hjemkomsten kunne tante Mathilde dog ikke få ro i sin sjæl ved
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tanken om, at moderen gik alene på vejen, og hun sendte en karl ri¬
dende efter hende. Han traf hende siddende i grøften ved "Kirkeva¬

sen"1); hendes lygte var gået ud, og da hun slet intet kunne se,
havde hun sat sig der for at vente på, om en ikke skulle komme for¬

bi. Karlen fik så bispinden under den ene arm, hestens tøjler over

den anden, og så vandrede de sammen til Vosborg, men næste dag måt¬
te tante Mothilde med til Vosborg for at se, hvorledes moderen var

kommet sig ovenpå den forskrækkelse; hun tog det imidlertid meget

roligt.
kom man kan de af bedstefars dagbogsoptegnelser, var juleafte¬

nerne i biskop Koefoeds hus ikke særlig festlige, men i bedsteforæl¬
dremes hjem var det anderledes. Der kom juletræ og gaver, som vi

har det nu. Det første juletræ stod i bedstemors kabinet, og børnene

var næsten kede af, da det blev flyttet ind i "Kongestuen", hvor der

je var meget bedre plads; to gange havde de juletræ på salen; hver

fik et net med godter og et æble i en snor; en af grandmamas jom¬

fruer forsted at holde godt hus med sine sager, og børnene så ofte
æblet hænge i sin snor i hendes kammer, til det rådnede.

et var imens juletræet var i kabinettet, at mors elskede
dukke Julie optrådte ved juletræet, med den røde kjole hæftet om
stammen, så den kunne sidde under træet; Johanne sypige havde syet

kroppen og tøjet, men hovedet var af pap. Mor legede meget med sine
dakker og var meget optaget af dem. Moster Christine derimod havde
ingen interesse for denne leg. Måske er det på grund af denne inter¬

esse, at mor fik en bog: "En dukkes levnedsløb, fortalt af hende

selv", ret noget pjat, vistnok oversat fra fransk - de kørte da i
Soulogneskoven - og med små kobbere - eller måske var det træsnit  e
A en ophøjet vej over et lavt liggende terræn. "Kirkevs

sen" går fra hovedvejen ned til Vosborg skråt op til landevejen
ved kirken, så man skærer et hjørne af.
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som illustrationer; jeg kan huske, at jeg har læst den som dreng,

om jeg også fik lov at male billederne, husker jeg ikke. En af mors

barnebøger kom i hvert fald ud for den skæbne, men det var vist en
historie om nogle røvere og soldater.

Det var jo i det hole noget argt vrøvl, som børnene blev op¬

vartet med. Mor fortalte om "den dydefulde Christiane", det i hvert

fald endte i himlen under nogle store tulipaner, om det også var
hende, der "vaskede sine hænder i iskoldt vand, børstede sine tæn¬

der i samme vand og drak en stor kop deraf morgen og aften", husker
jeg burd ikke, heller ikke, om det var hende og hendes søskende,
der lod alle deres tænder trække ud "med smilendemansigter", og

Moderen "græd de gladeste glædestårer, hun nogensinde havde udgydt",

Vi husker også historien om den lille Alerander. "Herr (navnet har
jeg glømt) sagde til sin kone: "Vi er budne ud i gartner Lusas

skønne have, begge vore børn kan vi vel ikke tage med, men den ar¬
tigste." "Det bliver nok den lille Alerander." "Det kommer på en

prøve an." Derefter kommer Alerander, får at vide, hvad der fore¬

står: "Aa, der er blommer og pærer og æbler, gid jeg var der alle¬

rede." - "Du skal ikke med til gartner Lucast" - "Chiduhi jeg skal

ikke med til gartner Lucas" . . Så kommer søsteren og den samme hi¬
storie gentager sig: "Da vil jeg blive hjemme og være smukt artig,

er hendes svar, og hun kommer altså medeEn person, som altid omtales med kærlighed, når børnens fra
Vosborg talte om deres barndom og ungdom, er gamle Johanne sypige,
Johanne Thuesen. Hun var en bondedatter fra Raasted, den ottende af
g døtre. Hun var meget halt, i sin barndom var hun sprunget ned fra
en bænk, var kommet forkert fra det, og siden voksede hendes ene

ben ikke som det andet - der er vel ikke blevet gjort noget, i hvert

tald ikke noget ordentligt ved det. Hun gik om fra gård til gård os
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var et stridens æble mellem Ulfborg og Staby præstegårde og Vosborg;

hun kom med sit pressejern og sin saks, og der var altid glæde, når

hun var kommet til Vosborg. - "Johanne er kommet. Johanne er kom¬

ret." lød det gennem hele huset. Folk vilde altid gerne beholde

hende, så hun havde svært ved at komme videre, tilsidst blev hun

på Vosborg, og heede der som en slags oldfrue; hun havde værelse i

det tidligere barnekammer. Hun syede alt deres tøj, det sidste, hun
sysde for mor, var hendes brudekjole. Hun gik altid med den vestjyske

Tingskappe med en bomuldeblonde i kanten, selv efter at den ellers
var gået af brug.Hun var fuld af historier, og mange af mors historier stam¬
mer fra hende: "De tre små mænd i skoven", "Haren, der blev tiI en
bjergmand", "Hvor Ribe kræmer had fått hans midler fra", "Pigen,

der ikke kunne tic stille" - Børnene flokkedes om hende i præste¬

gården og på Vosborg for at få hende til at fortælle, og de var al¬

tid kede af, når hun afviste dem med et: "A hår et stunder". Tante

Hanne nedskrev nogle af hendes æventyr og sendte dem til Sv. Grundt¬
vig. Hun var et prægtigt menneske, og bedstemor sagde til hendet
jeg er altid så glad, når børnene er hos dig, Johanne, for de hol¬

der så meget af dig, og de er altid så artige, når de er hos dig."

hun var også en udmærket sygeplejerske og plejede mor, da hun havde

tyfus. Hun sagde "Du" til børnene, mens alle andre tjenestefolk
sagde "hun".Johanne hjalp børnene med rifter og pletter på tøjet; da bud¬
stemor en gang traf en af de små med forklædet fuldt af ribe, som
havde sat tydelige mærker på tøjet, og hun skændte på barnet, hul¬

kede denne: "Jeg vilde hellere først have været til Johanne."Da de var nygifte, lod bedstefar sy en smuk ridedragt til
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bedstemor, og de red da sammen, men det holdt snart op, da bedste¬
Mor fik de mange små børn. Med sine døtre red bedstefar også, da

de blev unge piger, og tilsidst fik de selv en lille islænder "Fakse",
som de red på. Hvor forme de var til ridning ved jeg ikke; jeg hu¬

sker, at mor fortalte, at "Fakse" var så doven og ikke ville gå, og
at den forsøgte at skubos ryttersken af den damesaddel, de sad på,

ver at gålde sig op ad tolegrafstolperne. De havde også, da de
blev større, en vogn, som de kunne bruge, og der var en karl, der

blev kallet " frøkner, der kusk", som kørte for dem, når de ikke

selv kørte.
Mor var jo i det hele en vis stemning over det, når man ko

til Vosborg. Et 4 hunde — bundet sammen to og to - stormede en ime¬

de, har men kørte ind, viste allerede, at det var en herregård, man

kom til. Da var der kusken, der tillige fungerede som tjener i blåt

limeri med lysebIå krave og opslag, og der var en skytte. Han beede

i Gerding, men tog med båd over åen: ved større selskaber vartede
han op i grønt liberi. Der var, så længe laksegården fandtes ved

74ge91OgSkarus kro, fisker fiskerdreng, de sad i Lonkestuen, der vistnok
var i vestre hus, hvor der nu er billardstue; der blev taget mange

laks, og men fik dejlige røgede laks fra Vosborg. Da jernbanen kom,
blev laksegården nedlagt, men der blev givet 12.000 rdlr. i erstat¬
ning, mente Nikolaj Krarup. På var der forvalteren og bedstefars
sekretær, som skulle skrive for ham, foruden husjomfruen og pigerne.

men af bedstefars sekretærer, eller fuldmægtige, som de kald¬

tes, der var der længst, var Mein.Bedstefar havde averteret: "En Herremand ønsker en Privstse¬
kretær", hvilket foranledigede grandmama til at ryste på hovedet;

men efter avertissementet blev Victor Hein1) antaget. Han var st

1) Det forlyder, at hans navn var "Jtaurais victorien Remon det er rigtigt7 hans underskrift er imidlertid"7. Viet
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And af pæn familie, læste smukt op, sang og spillede udmærket Gome¬
die, han kunne arrangere illuminationer og lave kulisser. Han mente

sig imidlertid skabt til noget højere end at gå på Vosborg, blev let

fornermet, følte sig overset og var fuld af mindreværdskomplekser;

sine bekymringer og forurettelser fyldte han i tante Hanne, der i

det hele var hans fortrolige. De spaserede sammen i haven, så man

ymtede om, at de var forlovede, og de ture måtte opgives, - om der
fra tante Hannes side var noget alvorligere forbundet hermed, ved

jeg ikke, men et sted i mors dagbøger står der noget om tante Hannes
ulykkelige kærlighed" i forbindelse med omtalen af Hein. Børnene

kunne straks se på tante Hannes miner, når Hein havde beklaget sig,
og så kom der en straffeprædiken. Han var bogbinder af fag, og det
var bedstefars mening, at han ved siden af at være skriver skulle

binde bøger ind til biblioteket, og der blev anskaffet bogbinder¬

værktøj til ham. Han bandt vel også i de første år, han var påVosborg nogle hylder fulde ind, men han gad ikke, og værktøjet kom
på loftet. Han var venlig mod børnene, og de talte meget med ham,
især da de blev ældre, og da mor havde tyfus, sad han på trappen

udenfor hendes kammer og spillede på en harmonika for hende. Han

fik lungebetændelse og døde på Vosborg; det var i november 1860;

mor var med bedstemor i Viborg og fik brev om dødsfaldet, de var

ikke hjemme til begravelsen. Derefter fik bedstefar en sekretær,
der hed Lund, men om ham ved vi ikke meget.Bedsteforældrene rejste i deres første år til udlandet; bed¬
stemor var ikke rask efter de 7 barnefødsler i 8 år og måtte bruge
kur ved Frangenbad. Moster Christine var med og bedstefar også, de
kom vederkvægede hjem og syntes, at kuren havde hjulpet. Moster
Christine fik af en anden badegæst en gave, - jeg tror et lille

:(okksgulmalet vækkeum, som hun viste os, - hun sagde straks jo på
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dansk - "jeg har nu et hjemme, som er meget pænere," men da giveren

spurgte bedstemor, hvad det var, hun sagde, svarede denne: "Oh sie

dankte, sie dankte". Moster Christine skriver i sine optegnelser, at
bedstefar efter badeopholdet gennemrejste Østrig, Norditalien,

Schweitz, Trankrig, Belgien og Holland, før han vendte hjem - om

bedstemor og datteren var med på hele turen, er mig ikke klart,

Senere rejste bedstefar også alene. Jeg mener således at

han engang var i England. Han kunne ikke engelsk og lod derfor, som

om han var døvstum og søgte at gøre sig forståelig ved fagter. Jeg
tror også, at det var på denne tur, han fik en jøde til at vise sig

om i London; denne var ivrig i tjenesten og banede sig vej alle veg¬

ne, til man smed ham ud. Nar han således kom noget hovedkuls ud igen,
sagde han kun: "Der måtte vinnok ikke komme ind."Da døtrene blev voksne, havde han gerne en af dem med.

Bedstefar led af et hjærteonde, som nok hang sammen med hans
1444-  Code K(n

i hans ældre år tiltagende korpulence - han vejedsvnnæsten 300 pund,

mener jeg, at moster Christine eller mor har fortalt, og kunne på
dette tidspunkt næsten ikke gå - Han blev efterhånden meget plaget

af smerter - jeg har tænkt, om han ikke led af angindspectoris - og
dulmede dette ved at drikke thevandspunch - the med Thum i - således
at han efterhånden blev meget hengiven til stærke drikke, til sin

kones og sine døtres store sorg. Hans bekymringer og stadige penge¬

sorger gjorde vel også, at han søgte denne trøst. Meget kan dog her

skrives på hans sygeligheds regning. Mor skriver i sin dagbog: (17.

juni 1862) "Onsdag 17de var doktor Holst her (det var doktor Holst

fra Ringkøbing, som i mange år var familiens læge), vi var i "Peter

og Anna" (et lysthus) til chokolade; der kom Fader også, men Dokto¬
rens Besøg var frugtesløst; jeg tog mod til mig og talte med ham,

og han erklærede, at det, vi så meget frygter, er Faders eneste
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Middel, og jeg var meget forknyt."
Denne svaghed må derfor ikke overskygge alle de gode sider

ved bedstefars karakter, hans gode hjerte, hans hjælpsomhed, hans

iver for at gøre noget for bønderne i sognet og på det store gods.

Han var almindelig anset og meget afholdt. Alle, der skriver om

ham, siger, at han var elsket af alle og set op til. På sin 45 års

fødselsdag fik han en sølvpokal med indskrift: "Krindringstegn fra

taknemmelige fæstere i Gørding, vemb og Huur Sogne under Nørre Vos¬

borg hods" og på den anden side: "Til Bondevennen og den for alt

adelt og godt stedse varmt følende Hædersmand, Justitsraad A. H. N.

Tang paa hans Fødselsdag den 26 Maj 1848." Såvidt jeg husker, fik

min fætter Evald1) pokalen.Når bedstefar havde været i udlandet, hændte det, at de ung¬
bender red hans vogn imøde for at ønske ham velkommen hjem. Han sam¬

lede så omegnens folk i skolen og holdt foredrag om sin rejse. Vi
husker alle det skab i biblioteket, der indeholdt småting, han hav¬
de købt på sine rejser; meget betydelige ting var det næppe, men
vi morede os altid ved at se på tingene, tage dem ud og undersøge,

hvad det var, Jeg husker de små modeller i bronce og marmor af
søjler fra "Forum Homanum" og den fugl på sin rede og en blomster¬

buket, som var sænket ned i en eller anden mærkværdig kilde og der¬
ved bevaret, eller den mærkelige taske, som man sagde var kantet

med menneskeskind - det var nu nok løgn - og mange små billeder af
den slags, man købte, før postkortene blev til.Der var også en gammel maske med skæg: — i et brev af 13.
febr. 1849 fortæller bedstefar mor, at han har været på maskerade

og været tyrkisk Jøde og hertil havde en Jødemaske med langt skæg.
- mon det ikke er den.

1) Evald Tang Petersen (1873-1922), moster Niellys ældste søn,
i flere år forpagter på Nørre Vosborg.
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Bedstefar var også i sin ungdom livlig og adræt. Nikolaj

Krarup kunne huske, at han havde set bedstefar med Sofus Koefoed og
Nikolejs to ældste brødre Niels (f. 1827) og Christian (f. 1830)
gå var Ulfborg præstegård rundt på mønningen af taget of de 4 sam¬

Renhyggede længer, - det må jo nok have været midt i Aoene, at det¬

te fandt sted.
n virkelig stor indsats gjorde han ved de soiréer, der blev

Holdt hver 3dis uge, gerne 5 gange, hele sommeren igennem, og hvor¬
til omegnens folk blev indbudt, nogle blev indbudt een gang, andre

2 eller 3 gange. Præsterne var med hver gang. - Det er fra disse
føster, at "soirepladsen" i haven har sit navn, thi de blev holdt
ufenders, da der var så mange gæster, kun i nødsfald, når det reg¬

nede stærkt, blev festen henlagt til salen. Der var rejst et telt

på pladsen - med kulørte lamper, når mørket faldt på — bedstefar

neægte dem selv op, tomandre hjalp ham - og der blev begyndt med

kalfe, the og kager. Så spadserede man i haven, og derefter blev
der talt og sunget. Der var anbragt en talerstol i et af æbletræ¬
erne på pladsen. Talere var foruden bedstefar Ole Kirk, den kendte

bonderepræsentant i Viborg stænderforsamling, eller pastor Krarup

og andre - engang professor Flor fra Rødding, der talte om asken

"Ugdrasil", hvilket folk var meget begejstrede over. Niels Koefoed
ledede hurraråbene. Derefter var der dækket aftensbord i teltet

til de 100 gæster, der samledes. Tante Hanne og Hein var trofaste

støtter ved dette vidtløftige arrangement. En gang var der også ar¬

rangeret en skydebane nede ved gravene, hvor man skød til måle med

pistoler. - Jeg synes også at kunne huske, at mor har fortalt, at
der var arrangeret små forestillinger - engung med en lærer og sko¬
lebørn, hvor Nielly var en nisse, der stjal riset fra skolemesterem,

og at en mand senere forærede Nielly en gave - hvad det var, husker
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jeg ikke - fordi han havde haft "så møj spel af den nisse".
et andet udslag af denne iver for at sprede oplysning og få

folk til at høre gode foredrag, var bedstefars interesse for "Himmel¬

bjergfesterne". Han og bedstemor havde været til den første Himmel¬
bjergrest og var meget begejstrede over den oplevelse, det havde væ¬
ret. Derfor hjalp bedstefar Steen Stensen Blicher, som var hovedman¬
den, med at skaffe den anden Himmelbjergfest i stand; han kunne
lettere skaffe penge end Blicher, som ingen rigtig stolede på i den

hensscede. Da denne føst skulle holdes i 1844, lod han snedkeren

på Vosborg lave en stor kasse, der blev sat ovenpå en ladvogn, og i

den blev der sat bænke, så den som en omnihus kunne rumme en snes

ne nesker. Han samlede folk fra sognet, der sammen med familien fra

Vosborg skulle køre til Himmelbjerget, og med 4 heste for rullede

dette monstrum af sted; det gik nu hverken værre eller bedre end
at emmihussen skiltes ad, da de kom til de dårlige veje ved Silke¬

borg, men hjem kørte selskabet da i denne befordring. - Grandmama
var med og Sofus Koefoed, der var stødt til i Silkeborg.

Moster Christine skriver: "Som han forklarede for Christian
den Gaf, (holdtes disse fester) for at Polk af forskellige Meninger

skulde mødes, skulde tale med hinanden, føle at de alle hørte Dan¬

mark til."Bedstefar havde selv en særlig evne til at tale med alle¬
hvad stand de end tilhørte "Den Tangske venlighed mod alle", sagde

Moster Christine+).1) Mielly forteller i et brev (170 60), at hun har brurket en Mand
fra Holmsland, der som dreng har været mendt til Vosborg med
et brev, — bedstefar, der var lidt yngre, tog sig af ham og le¬

gede med ham "ret som om det var hans lige og ikke en sådan høj¬

fornem Mand", - det glemte manden aldrig.
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Bedstefar holdt iøvrigt meget af Christian den Sde, han havde
interessante samtaler med denne dannede, kundskabsrige Konge".haft

Han var også oppe at se ham på oastrum doloris; herom skriver
han til mor (21/2 1848): "Jeg har været oppe at se den afdøde Konge
liggende paa Taradeseng. Vi kom først op ad en sort Trappe, igennem
menge sorte Verelser, alt betrukket med sort Klæde, og kun sparsomt
belyst med måtte Lamper. Derefter kom vi ind i en stor Sal, ligele¬
des ganske sort, men oplyst med mange Vokslys i Sølvstager, nogle

var høje som (2). Kongen laa i sin aabne Kiste i hele sin prægtige
Kroningsdragt. Han var balsameret, og jeg kunde godt kende ham. Hans
Brone, ssepter, Rigsæble og Sværd og en stor mængde prægtige inden¬

låndske og ufenlandske Ordner laa omkring ham paa Silkepuder."

Mor kuene huske en senere Himmelbjergtur, som de foretog alene

efter grandmamas død - det var i sommeren 1863 — bedstefar, bedste¬
Mor og tante Hanne i Kaleschevognen, og døtrene i en åben Vogn, som
de havde at køre med; da kørte man først til Viborg og tog onkel

Noe og tante Hanna med og derfra til Silkeborg; det var en fornøje¬
lig lille rejse, skønt de havde en del regn i Silkeborg, men den ko¬
stede nok bedstefar noget mere end han havde tænkt sig,

Men tilbage til Fyrrerne. Det var jo dillettantkomediernes
tid og der blev spillet meget komedie på Vosborg. I disse år var det
de ældre, der spillede, bedstefar, bedstemor, Tante Hanne. Nein og
forvalteren. Tante Hanne spillede godt, bedre end bedstemor, bed¬
stefar også godt, Hein udmærket, og onkel Noe, når han var på besøg,
kunne også tage en rolle, onkel Peter kun en enkelt gang. - Deri¬

mod spillede både onkel Noe og tante Nanna med ved komedierne i
Viborg: Tante Nanna, som havde en god sangstemme, indlagde sig be¬
rømmelse ved sin udførelse af Madam Schmidt i "Genboerne" og Pre¬
kenen i "Abekatten"; Onkel Noe var Henrik i "den meget talende ba
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ber" og spillede også i "Intrigerne".På Vosborg spilledes der først i kabinettet, og tilskuerne
sad i "Kongestuen", senere blev der lavet et lille teater, der blev
stil et op på salen. - Der blev engang spillet scener af "Barsel¬
stuen". Jeg mindes en gammel grøn kjole af tyndt bomuldstøj med
store påpknapper med sølvpapir, der sikkert har været brugt tiI en 
Holbergforestilling, og som endnu eksisterede i vor barndom, og en 
sort snæver kjole med blanke knapper - om dette ikke var en virke¬

lig herrekjole fra århundredets begyndelse, ved jeg dog ikke. -
Tante Hanne lavede parykkerne, har mor fortalt. - Senere spillede
døtrene - som det viI ses af de dagbogsoptegnelser, som jeg senere

skal citere, - og højskoleforstander Albreekt Sørensen fra Staby
højskole og hans medlærer Bass. Det var på den tid døtrenes nære

venner, og turen til Staby regnedes for intet, hvad enten man kørte
eller spadserede1). Vi husker alle provst Sørensen, da han senere
var kommet til Jerslev som præst, hans venlighed og rungende lat¬

ter; hun var gift med en søster til onkel Carl på Simsinghoved,
moster Niellys mand.

Til forestillingerne på Vosborg blev omegnens folk indbudt;
de havde aldrig set anden komedie og sad stille og andægtige og så
på, om bifald eller klappen var der ikke tale. Det vilde ikke have

været passende. Først senere, da døtrene blev voksne og spillede
med, blev der klappet af de spillende, som man ser af bedstemors
dagbog.Bedstefar var også meget interesseret i oprettelse af Stahv
højskole og sad i dens bestyrelse. Højskolens folk var deres stadige

omgangsvenner, særlig da Albreokt Sørensen blev forstander.
som tidligere omtalt var bedstefar en udmærket fortæller,

1) Derstanden var 1-12 Dar men kanne effores har man sked gons

vej over engene.
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og folk lyttede med glæde til alt, hvad han kunne berette om Vos¬
borgs historie og andet, der optog ham, eller historier, han havde
hørt. En af bedstefars historier var den om Kræ Nauers giftermål;

en gammel pige kom til bedstefar og sagde: "Aa, husbond1), A viI så
gjan hat Kræ Naur." - "hvad vil Du dog med ham, han er jo ikke rig¬
tig klog." - "Aa, han kut dog løv en ærind å æ Minter, og jen vill
jo gjan gystes, om et er Guds Willi."2). Men ku a få jen bejer, så
tov a ham St." Hun fik ikke nogen bedre og blev gift med Kræ Naur.
Han gik så rundt med det, hun havde vævet, men fik sjældent rigtig

penge med hjem. "A er et så go" til å regn." sagde han.
n anden af bedstefars historier er om proprietær Hoserup

på Stubbegård ved Skive, som var "bløven hæn (blevet borte). Det var

i den strænge vinter 1837-38, da han var ude på studehandel og ikke
kom tilbage. Konen blev ængstelig og drog ud for at lede efter ham;

hun traf en anden studehandler Lundsgaard og sagde, at hun var så
bunge for, at Roserup var kommet ud på fjorden og så var sluppet i
en vage. "Nej, nej, dertiI er Boserup en altfor fornuftig mand - -

nej, så skulde det da være en mergelgrav". Hun sendte så et par
karle til Holstebro at spørge sig for; de kom til jøden Bendiren,
han sagde som altid: "Hvorfore, lad mig se" - men han havde ikke

set Roserup - det var Bendiren, der solgte bedstefar den brystnål
med brillanter, som Peter Christian nu har: "Den skulle De keve,
højstærede," - Så kom karlene til gæstgiveren Bernt; han kunne al¬
drig huske noget selv, men fik fat i sin datter. - jo "bette Rose¬
rup havde været der, men var draget vest på - så gik turen videre

1) Alle bønderne på godset kaldte bedstefar for "husbond".

2) Måske hører denne yttring andetsteds hon, for jeg mindes en ef¬

tersætning: "men det var hverken Guds eller sogneradets villie,

så hun fik ham ikke", men Kræ Naur blev, som historien viser.
gift.
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til Vemb. Jo, Sand havde talt med bette Boserup, hans hue var blæst
af, og han havde Iånt Sands, "men den får a nok igen, han tog vist
til Holmegård." - På Holmegård, hvor Mødskov boede, traf de Boserup,

han var sneet inde med nogle andre studehandlere, og da der Iå en
stor snedrive foran porten, havde de ikke ment at kunne komme ud

igen. Dagene havde de inddelt i alvor og gammen. Gammen var at lege

julelege og fortælle historier, alvor at spille kort og se på stude.

Konen i gården havde haft sin hyre med at skaffe mad til de mange

gæster og var glad, da de drog bort igen.Boserune gamle far beede på en gård nær ved sønnen. Det var
da synd, at han skulle gå i spænding længere, og en mand sagde "A
til dog tat si Kap i mi hånd og gå til min Ven Boserup og fortæl
ham, te hans søn er funden" - så vandrede han afsted, og da han kom
til gården, hilste han glad: "Goddav, min kære ven Boserup. A er
komme for a fortæl dig, te din søn Jacob er funden igen". - "Mi søn

Jacob, hår han væt hæn", var svaret.En anden fortælling var om pastor Bønsholt, der havde gået i

skole i Aarhus, hvor han boede hos amtmanden, hvis søn også gik i
latinskolen. En dag blev han sendt tiI en af adjunkterne - hans
navn ved jeg ikke -: "Jeg skulle hilde fra kammerherren, om De ikke
ville komme og spise Mortensgås i aften." - "Hvat sejer han, han
kan int få lov i dag." - "Nej, jeg skulle hilse osv. " - "Hvat sejer
han, n tykker, han snakker om en gos." - "Ja, jeg skulle hilse osv."

Jov, a vil, min dreng, do er en råre dreng, de skal ha lov idag."
- Hæste dag spurgte han Bønsholt, hvad de havde sagt om ham, da
han var gået igår: "De sagde, at adjunkten var så flink til at spil¬

le kort." -"Do er en flink dreng, do skal hav lov idag."Denne pastor Kønholt blev præst i Gørding efter en mand, der
hed Naaberg, om hvem der gik mange historier. Maaberg havde først
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været skrædder, han havde et godt snakketøj, så folk sagde: "Denskræd¬
der burde være præst" - Det gjorde et sådant indtryk på ham, at

han med utrolig møje gennemførte studierne; han gjorde knæfald for
professorerne, før han skulle op til eramen og klarede sig med

"non". Han kom først til et lille kald på Væne, derefter til Gør¬

ding, som heller ikke var noget stort kald. Konen, der var født på
Modset og derfor altid sagde "husbond" til bedstefar klagede over

for ham over, hvor vanskeligt det var at få det til at slå til i

Gørding: "Høj, husbond, så var et møj bæjer å Mænland, der færrede

far me en bod (færgede med en båd), og han tat (tækkede) og han

brugt m hol not (brugte nålen noget), og når folk kom og bestilt dær

brudviels) så kun de et være bekæn å et bestil dær brudkjol mæ

jow, nær net kommer til Pot, så kommer der not ud af et." Han

var småt bevendt; biskoppen, der kom på visitats, forsøgte at tale
med ham om teologiske emner, om landvæsen, til sidst om skrædderi,
men lige lidt fik han ud af det. Han døde snart, og Bønsholt kom

efter, han boede jo i præstegården i nådesåret, men enken syntes

ikke om han: "Men Sønholt, han er en Kakkekhund (kræsepeter) -

han sidder og teser og teser i sin øllebrød, og A håd endda skåret
brødet i tærner, - aa, så sejer han, han hår et fåt kød - det er

løgn. A slagted en kok (hane) juleaften."— Til Røhsholt sagde hun: "Kan han et gør nåt til nytt" må
sine hænder, knyt æ kon simer" (sno nogle halmreb), det gjord" sa¬

lig får om m aften. - Han skal et sid" her om æ avten å brænd lys -

nu hår A sat en flaske brændvin ved jen sid affæ seng, og en flaske

el ved den ånden, så kan han gå i seng, som salig får gjordt"

Heller ikke degnene i Gørding var helt almindelige. Der var

en lærer Stenderph — til hvem bedstefar sagde: "De skulle gifte

Dem, Stendorph." - "Nej, nej, sagde han. Fen kone koster meget
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end 10 daler kurant - først er der St. Hansdagsmarked, og så er der

Stormandagsmarked, og så kommer der en kræm"er." - Senere giftede

han sig dog med en kone, der saa ligeså tynd og tør ud som han
selv. Han var kirkesanger, sang godt og gik op og ned ad kirkegulvet
og sang for, men hvergang han gik forbi grandmamas stol, bukkede

han for hende. Bedstefar som skolepatron og provsten skulle møde

til eksamen i skolen og spiste til middag hos Stendorph; der var

kun dækket med to kuverter, "men Stendorph skal da spise med ved
Deres eget bord", så tog konen øjeblikkelig den 3die kuvert, som

stod parat, og satte den på bordet. Der kom kogt kød ind. "Det er

dom forskrækkeligt, som kød bliver dyrt, det stykke har kostet 12
skilling, og der er to pund". Fra den ene eksamen til den anden

blev der gemt en flaske rødvin, af hvilken efterhånden noget sure

drik der blev skænket et glas til præsten; når denne vilde skænke

også for bedstefar, standsede Stendorph ham: "Rej. Nej, han kan

drik; brændvin."Det var også i Gørding, at Goryden var præst; om ham fortalte
søstrene fra Vosborg en del historier. Han var student fra Kivl og

hed egentlig Jes Jessen1), man hans studenterkammerater fandt ham
så løjerlig, at de gav ham navnet Gorydon efter en hyrde hos Virgil,

og det navn antog han så selv. Dengang gik det vist noget uformelt
til. - Han var moster Dortheas gudfader, og han og konen var venli¬

ge mennesker, som man gerne besøgte. Der var derimod altid kommers,

når han holdt taler, han vrøvlede og gjorde sig latterlig, og ko¬

Men sad med livet i hænderne, når han rejste sig og slog på glas¬

set. Havde han været til bryllup eller barnedåb, hvor der ofredes
til præst og degn, begyndte han sin tale således: "Det klinger,
det klinger, det klinger — i lommen (lukket o)" det var indledmin¬

1) i statskalenderen står der: Øjes Lauritzen Goryden.
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gen til takke talen for offeret. - Han var ikke meget begavet; de
talte hos onkel Peter om forskellige samebøger, og onkel Peter
kom frem med een: "lille broder, var det ikke den" - "Nej," sagde
Gorydon, "den var meget mere storstilet."

it han var en besynderlig mand, er ganske klart. I et brev
af 11. januar 1856 fortæller Lovise Harpøth1) at han ved en begra¬
velse i Muur "gik hen og kyssede flere af de Piger og Koner, som

var tilstede, og sagde goddag og velkommen til dem. Men da de skulde

til Kirken, og han vilde til at gaa, stod en gammel Kjælling ved
Meren. Fastor Soryden tog hende da meget kjærligt om Halsen, kysse¬

de hende og sagde: "Jeg maa ogsaa have et Kys af dig, du gamle, at

jeg kan faa og styrke mig paa."Men tilbage til bedstefars historier. Der var en om en ræve¬
jagt, som Lundegaard, en broder til studeprangeren, havde været på;

han Far slem til at lyve. Han spurgte: "Hudden går "et. Tang, har
De skudt nogle ræve7" - Ja, han havde da skudt et par stykker. Så

fortalte han: "Dm og min bette bror Johannes og vor gravhund Tul¬

lifar og vor hensehund Pasop og vor mynde Diana gik ud på jagt.På så vi en ræv, som var efter en hare, og den løb i en rævegrav, Tul¬
lifsk løb efter ræven, "og så blev den hæn", Pasop løb efter fulli¬

far, og så "bløv den hæn", og Diana efter Pasop, og "så bler den
hen". Tilsidst krøb min bette bror Johannes ind i æ Rævgrav, og

"aa blev han hæn". A kun lig" se hans ben stik ud af æ grav. A tog
fat i mi bette bror Johannes og trak ham ud, og han had" fat i det

jen bien af Diana, og Diana had fat i det jen bien af Pasop og
fasop i det jen bien af fullifar og Tullifar i e ræv og e ræv i e

har." Der var også engang, fortælles der, to bønder, der har kon¬
met i slæde ud på fjorden, og de slap i en vage: "A krøv å min mav

1) hun var ung pige på Vosborglille.
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og fik mi svot hest op, og så krøv A igen å mignav og fik min blak¬
kede hest op, men så råbt A til den anden, der hed Bonde: "Nå,

Bonde, for Dig er der nok ingen redning"." - Bonde kom dog nok op

alligevel.
Der var jo på den tid ikke nogen egentlig fattigpleje, men

de fattige skulle holde sig til deres eget sogn og tigge der, og
den, der skulle sørge for, at dette blev overholdt - hvad det for
resten ikke blev - hed "Stodderkongen"; der var i Ulfborg en Stod¬
derkonge, der hed Fads Pilskov, han var også skorstensfejer og hav¬
de undre bestillinger. Han sagde engang til bedstefar: "Der var vist
ingen Galskab ved, om A fik en Fjer i mi Hat" - som Stodderkonge
altså. Det var også ham, der sagde: "Ja, A er nu hverken alvisen el¬
ler astronomisk, men det ved A da, te Venuse og Konstellation z dem

tov størst planeter."
Han fortæller også om en mand, der skulle udfylde et skems,

og da han kom med det på et offentligt konter, klagede de over
skriften; det var som skrevet med en møggreb. "Kan l da et læst et""

Jo, det kunne de da, "Ja, det er eet til andet", sagde han.
Det siges også, at man først ret sent begyndte at give fol¬

kene grød til aftensmad, og det var meget yndet af dem; en mand.
der så sine karle tage godt til sig af grøden, sagde: "Spis nu ik¬
ke for meget, lille børn, man har hørt om folk, som er døde af at

spise for megen grød." Folkene stirrede forbløffet på ham, men en

af dem greb skeen igen og sagde: "A vover mi lyv, Paer."En anden husbond sagde, idet han lagde skeen fra sig: "Gut
hat tak og lov for mad, gid hver fattig" Baarn var livså så sat og

liså mæt som A er.", men folkene lod sig ikke gå på af det vink,
men langede stadig til fadet; så greb manden sin ske igen: "Skat o
grød a m fad, så vil A hav min ske mæ," og så tog han fat igen.
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En kone kom engang til bedstefar og beklagede sig over en 
mand, der skyldte hende penge, om husbond ikke ville skrive ham et

brev; jo, det kunne han jo godt, men hvornår var det postdag - ja,

det var det samme, for hun vilde selv gå med brevet; det var på

den anden side Holstelte. Nogen tid efter kom hun tilbage og takke¬

de; det var gået godt, nogle penge havde hun fået, og de andre skul¬
le hun få til Stormandagsmarked og vær saa god, her havde han sit

brev igen, - "Men det skal jeg da ikke have";: - "Jov, han ville hav
beholdt det, men 4 søe, te Husbond skuld" ha sit brev igen."

Det var også andre, der kunne fortælle. En kendt figur, som

altid omtales af døtrene, når de taler om gamle dage, var en møl¬

lerkone, madam Kolby; hun var datter af Peter Tangs yngste søster,
altså en tante til bedstefar, men hun tiltalte ham altid som "ju¬
stitsråden" - "Nu skal justitsråden fortælle, så skal A og" fortæl¬
le en historie". Hun fortalte så morsomt; det var ikke store begi¬

venheder hun fortalte om, men hun gjorde det med et sådant liv og

humer, at alle morede sig over det. Hun besøgte måske mest grand¬

Mamd, og efterhånden kom hun sjældnere til Vosborg, det var hende

vel også besværligt at gå den ikke så korte vej. Spurgte man: "Men

hvordan er De kommet hertil, madam Kolby", svarede hun: "Aa, A gik

til Ulfkær og så spadserede A hertil." Hun sad i små kår og søgte

at bøde derpå ved at strikke uldtrøjer til folk. Hun fortalte om

hvorledes hun engang var tiI en begravelse. En del af følget var
indbudt og blev godt beværtede, men en del fik ikke andet end et
stykke bart sigtebrød og blandt dem var Kolbys - da manden spurgte,
om der ikke vankede en snaps til, blev han afvist. Hun var kommet

til at stå mellem et "Klokkehus" (Bornholmerur) og spisekammerdøren,
da hun hørte nogle af de efterlevende tale sammen: "Skal vi ikke
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give Madammen i æ Møl (altså madam Kolby) en baggels (en kage)" - -
viniet"Jov, det sønnes A og, men vi må først spørge Jensine." - Ja. Jensi¬

ne var enig, men vi må vel først spørge Anders. - "Rej, det behøves
eet, han unner så gjan Madamme i m Møl en baggels." Men hvilken
ska det vær, den der, nej, den er så bette, men den, nej, den er
blit brændt." så vælger man tilsidst to små, og Madam Kolby bliver

vinket ind i spisekammeret og får de to kager overrakt. - Sådan en

historie kunne hun fortælle med minespil og betoninger, så tilhø¬
rerne gottede sig. - Det samme var tilfældet, når hun fortalte om

Enken, der var ved at blive fanget af en ung fyr, der var ude efter
hendes penge, men andre fik det forpurret og ham sendt væk; Enken
sagde da lidt efter: "Han fik da godt vejr tiI sin rejse, det bette

spøgels". Betoningen og minespillet var, så man ikke kunne stå for
det.

Aees ilenerere

Bedstefar elskede at bygge; han opførte det søndre hus, der
er en smuk bygning, selv om spiret måske er lidt påklistret - men
han holdt meget af tårne og spir, - der var også engang spir på det

hordre hus, men det kender jeg kun fra billeder, - men da han hav¬

de fået det søndre hus fuldendt efter grandmamas død og Karnapstu¬
en indrettet, hvor hendes lejlighed havde ligget, sagde han til¬

freds: "Det er den smukkeste Stue i hele Ringkøbing Amt" - og det

er rigtigt, det er en smuk stue. Noget af det smukkeste, han har

bygget, er den store murede bro over graven, der fører fra lade¬

gården op til borggården, også den gennembrudte Mur, der på begge
sider begrænsem indkørslen, har han bygget, og også den er smuk,

Mindre velbetænkt - men helt statelige - er de kamtakkede gavle,



-154-

som han satte på det østre hus i stedet for de gamle afvalmede gavle,
og endelig i sine sidste år satte han det flade, kamtakkede trætårn

op på rygningen af det østre hus. Dette tårn var min barndoms stolt¬
hed, og udsigten derfra til mange fjerne kirker er meget smuk, men

arkitektonisk er det jo synd og skam for det smukke hus, og det ser

så uægte ud. Han havde bestemt, at der på mors bryllupsdag skulde
være sat et kors op paa tårnet pyntet med kulørte lygter, så man
kunne se, at nu var der bryllup på Vosborg, men da han døde 6 uger

før brylluppet skulde stå, blev der intet af denne tanke. Da jeg en¬

geng talte med Nationalmusæets direktør Dr. Nørlund om Vosborg og

nnvnede, at tårnet vel burde tages ned, sagde han "Mej, det hører
da med." - og nu har det jo også været der i snart 100 år.

Andelig var det jo også bedstefar, der byggede "Vosborglille"
til onkel Peter, og det er en helt god bygning, der passer godt til
gården iøvrigt.I haven opførte han mange lysthuse. Det ejendommeligste er
jo "Fremithytten", beklædt med mos i forskellige farver indvendig
og med tagrør udvendig - det byggede bedstefar allerede i sin ung¬

dom. 1820-21 eller så; det var jo i den følsomme tid, og det vakte

stor begejstring. "Mollyshvile", det store murede lysthus, som af¬

slutkdnjaf gangen op mod søndre hus, har jo fået navn efter gifter¬
målet i 1837, men der var vist tidligere et muret lysthus på dette

sted; så var der det murede lysthus "Noe og Nanna" nede ved gravem

og "Peter og Anna", der Iå i Askealleen, men var nedrevet, da jeg

først kom til Vosborg. Endelig "Breidablik" på volden ved Soiré¬

pladsen, vistnok et træhus med gotiske udskæringer og et spir, jeg

kender det kun fra billeder, det blev nedrevet i 1869, da det var
råddent. Det samme var tilfældet med et lysthus for Tante Hanne
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"Marielyst" eksisterede allerede på Niels Kjær Tangs tid, - om det

var et muret lysthus, eller hvordan det var, ved jeg ikke, det var

også hedrevet, før jeg begyndte at komme til Vosborg. Hvad han byg¬
gede rundt på godset af huse, ved jeg ikke, men "Mollyhus" ved Gør¬
ding har han da bygget, måske også "Marieberg" ved Vemb, der er op¬

kaldt efter Grandmama.
På volden står der 4 små kanoner, - det var skibskanoner

fra strandede skibe, - der blev saluteret med dem ved festlige lej¬
ligPeder, når de store skåler blev drukket, men efterhånden blev bed¬

stefar bange for, at der skulle ske ulykker, og forbød det.

få deres dølvbryllupsdag i 1862 blev sølvbrudeparret vækket
ved kanonsalut. Det var en tidligere mariner Lund, der havde været
på kanonbåde i Treårskrigen, som havde stået for det, men bedstefar

sagde til ham "Det skulle De ikke have gjort, det kunne nemt være
gadet galt med de gamle kanoner; tænk, om De var kommet til mit so¬
vekammervindue med Christen Gades1) hovede og havde sagt: "8e, hvad
vi kom til, men vi kunne ikke gøre for det." - "Ja, men jeg var jo

tilstede," svarede Lund.
Der var store fester hvert år på bedstefars og grandmamas

fødselsdage med mange gæster, der spiste på salen - på denne var
væggene prydet med malede trofæer med våben; rustninger og faner,
men da kong Frederik vII skulle komme, blev dette malet over. Tante

Lucie kunne huske en fest på bedstefars fødselsdag, der blev fejret
24. maj - pinsedag - skønt han var født den 264, hvorledes en mængde
mennesker samledes i den smukke forårsfriske blomstrende have - et

særsyn på vestkysten, hvor der jo var få haver og ingen så store
som Vosborgs. "Det står for mig saa skønt", sagde Tante Lucie, "og

din bedstefar var selv så glad og lykkelig den Dag" - om aftenen b)

der brændt- Bjæretønder af på Voldan (pinseblus).

1) Chr. Gade var snedker på Vosborg.
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Særlig festlig blev grandmamas 70 års fødselsdag, der samti¬
dig var hendes 50 års jubilæum på Vosborg, fejret den 16. november
1847. Mein havde arrangeret illumination i ladegården med Lygter

på stænger, - dem blæste stormen imidlertid ud, og den hindrede og¬

så fyrværkeriet på volden, som præstegårdsbørnene havde glædet sig
så meget til. Der kom gæster fra Holstebro og Ringkjøbing, og som en 
overraskelse kom Sofus Koefoed fra København. Grandmama faldt med

stor glæde i hans arme, da hun så ham. Han anbragte en kasse med

grenne vindruer fra spanien; det var en stor sjældenhed og ikke tid¬
ligere set på egnen. Kurven blev sat på festbordet, hvor det også

iøvrigt gik meget festligt til.den 22. fobruar 1855 døde grandmama efter kun 7 dages sygeleje,
det var 58 årsdagen efter hendes bryllup med Niels Kjær Tang. Hun hav¬
de nok været skrøbelig. Sønnen Sofus Koefoeds død havde taget meget

på hende, men egentlig syg var hun kun de sidste dage før sin død.
"Nu vil jeg sove i Jesu navn", sagde hun den sidste dag, og nogle
timer efter var hun død.Mor har efterladt sig et lille hæfte "Krindringer om mit liv¬

vistnok skrevet i 1858 - jeg mener, det er et af de skriftlige-
arbejder, som blev afleverede til Tante Hannes timer i dansk, som
fortsatte også efter at døtrene var blevet voksne, og i hvilke og¬
så bedstemor og undertiden Tante Anna deltog; disse optegnelser er
i hvert fald rettede af en fremmed hånd, selvom en masse ortogra¬
fiske fejl har fået lov til at stå. Mor skriver her om grandmamas
død: "Efter Julen blev Grandmama syg. Jeg husker tydelig, at da vi
i Fastelavns Mandag syntes, hun var bedre, legede vi vore sædvanlige
Fastelavns lege, midt under det kom onkel Niels ind og sagde til
os, at det var meget upåssende, at viglegede, thi grandmana var me¬

gget syg, og vi holdt naturligvis straks op, og man sad i forske
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Tlynger og hviskede sammen, medens man ængstelig spurgte enhver,
der kom fra Grandmama, hvordan det nu var. B. 22. Februar døde
Grandmama om Aftenen, jeg og de Smaae sad maaske i samme Øjeblik

inde i "pisestuen og legede og gjorde Sommers. Christine kom da ind

til es og sagde, at Grandmama var død, vi kom nu ind i hendes værel¬
ser, hver han laa livløs i Sengen, og hendes børn sad grædende om¬

kring hende, det var en underlig Overgang. Den 8. Mårts blev hun
bege vet. Her var mange, mange Fremmede her, thi hun havde jo levet

Her se længe og kjendte så mange og havde gjort godt mod så mange.

hag i Peter, Elfred Meinert1), Barboe1),og Sorydon holdt Taler ved
Histen. De to første var overordentlig rare, Harboes mindre god,

og Sorydons næsten latterlig. Hæste dag var det min 15 Aars Fød¬
selsdan; jeg falste Christine til præst i temmelig daarligt Vejr.

Rejtideligholdelsen af denne Dag blev forresten opsat nogle Dage,
Jeg kunde jeg ikke rigtig more mig den Dag, thi danse maatte vi na¬

turligvis ikke."
Grandmama ligger begravet i gravhøjen på Ulfborg kirkegård;

en muret gravhvælving, som bedstefar har ladet opføre, og hvor ki¬

sterne er hensat. Der står bedstefars og bedstemors kister, grand¬
nanas, onkel Peters og tante Annas. Thildes og som den sidste moster
Christines; de af kisterne, der var medtagne, blev fornyede for

nogle artier siden på Andreas foranstaltning. Et lille legat skulle
iøvrigt sørge for vedligeholdelsen.

iRRingkjøbing Amtstidende" (n 25 p. 1855) findes en ret lang

1) Alfred Meinert (1829-1910) søn af Nicolsi Meinert og Tante

Christine, f. Tang, senere præst på Mors.
2) C. C. Barboe (1804-1869) præst i Fjaltring, gift med Marie,

født Krarup, Tante Mathildes datter.
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og smuk Bekrolog om grandmama, vistnok skrevet af bedstefar.
Om julen 1854 - altså den sidste jul, da grandmama levede.

skriver mor i sine "Krindringer";

Julen nærmede sig, men Fader kunne ikke komme hjem til den.
Johanne var en lang Tid før Julen, som det hed sig, nede i Møllen

til vor store Forundring. Juletræet var arrangeret meget smukt, og

ved Siden af det ved den aflukkede dør stod et Bord, ogsaa med en 

angde Presenter påa, og som det bedste af Alt hang der paa Døren

fen færdigsyede Kjoler, meget fifige og moderne, jeg troede i det
mindste, at de var købt færdigsyede i en Boutidue, det var naturlig¬

vis ikke filfældet, men den liflige Johanne havde i al Hemmelighed

syet dem . . . . Medens vi drak The Juleaften, hørte vi et Posthorn
klinge, vi blev først lidt forskrækkede, men Skrækken forvandlede sig
til Glade, for det var Fader, som havde faaet en uventet Ferie, og
saa havde skyndt sig hjem. Nytaarsdag kørte Fader, vi tre ældste og
saavidt jeg husker Tante i en rygende Storm til Ringkjøbing for at

beære Nytaarsballet med vor Hærværelse, vi var iført vore ny Kjoler

og morede os meget godt.
Fornden de store fester på grandmamas og bedstefars fødsels¬

dage var der i det daglige liv et stadigt rykind af gæster, der ofte

kom uanmeldt og tidt skulle ligge over om natten. Bedstefar traf jo
mange mennesker og indbød dem ofte til at besøge Vosborg og mange

fremstående folk har i årenes løb været hans gæster, - det var der¬

for ikke sært, at den gamle bryggerspige kunne sige: "Aa ja, her er
en sær Tummel her bestandig."

Dette hang jo for en del sammen med bedstefars deltagelse i
det offentlige liv og hans deraf følgende ustandselige rejser, så

til et sted, så til et andet. Disse rejser var selvfølgelig meget

besværlige; i almindelighed foretoges de med egen vogn. Bedstefar
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havde en lille halvlukket rejsevogn, hvor han havde et ur på den
ene side, en lygte på den anden, — i messinghylstre, der svarede

til hinanden. I Kaleschen var der store lommer, hvori han kunne gem¬

me bl.a. sin chapeau-bas, mens han sad i vognen med rejsehue på.
Han kørte øfte med 4 heste for denne vogn, når han rejste, og i det

hele blev der, som det var skik fra hans fars og bedstefars tid,
kørt med firspand, når der var særlig anledning dertil. Ved de store
Røjtider kørtes der med 4 for den store Mienervogn til kirke. Jeg

husker, at Niels Broe til Damgaard, der var en anset bonde, amts¬

randsmedlem i moster Christines tid, fortalte, hvordan de allesam¬

nok vistede på kirkegården for at se, når vognen fra Vosborg kom;

og det var et dejligt syn, og som Knud kunne køre de fire".
Bedstefar var valgt til stænderforsamlingen i Viborg som sup¬

pleant for en af sædegaardsejernes repræsentanter. Dette skete alle¬

rede ved det første valg i 1834, men der blev først brug for ham

i 1842: Stænderne samledes i 1835-36; 1838; 1840; 1842: 1846 og
18361). Han mødte i 1842. 1846 og 1848. Han havde. når han skulle

mede ved stænderne, bolig hos onkel Noe; han talte altid med glæde
om den tid, da partierne endnu ikke stod så skarpt og fjendtligt

overfor hinanden2), - det var det samme som ved Himmelbjergfester¬
ne, folk af forskellige anskuelser kunne tale sig til rette. Jeg

husker, at det er fortalt, at der blev spillet meget kort mellem de
1) Valgretten var knyttet til besiddelse af fast ejendom; desuden

var der repræsentanter for universitetet og gejstligheden. Em¬bedsmænd skulle - selvom de var grundejere - have kongens tilla¬
delse til at modtage valg. Der valgtes repræsentanter for 1)køb¬
stæderne, 2)sædegårdsejerne og 2)ejerne af de mindre landejen¬
domme. Der valgtes 4 sædegårdsrepræsentanter for Ringkjøbing amt;

bedstefar fik det mindste stemmetal (9) af de valgte - den, der
fik flest stemmer, fik 17 - og var derfor den sidste af Supple¬

anterne.

2) Moster Christines optegnelser.
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stænderdeputerede, og da der blev spillet ret højt, sagde bedstefar,

at han ikke spillede.
Stænderdeputeret som bonderepræsentant var fra 1836 Ole Kirk

til Kbbensgaard, der var bedstefars stadige medarbejder og gode ven.

ved bedstefars død skrev Ole Kirk: "Jeg har elsket ham som en Broder,
og endskjøndt jeg maa tilstaa, at vi ikke tiI enhver Tid har villet

eet og det samme, oftest veI en Følge af vore forskellige Livsstil¬

linger - han Godsejer, jeg Bonde - saa maa jeg dog tilstaa, at han

var en liberal og herlig Mand, og hans Minde skal være mig helligt
og kært."

I biografisk leksiken (1937) skriver Hans Jensen om ham: "Ole

Kirk (1792-1876) var søn af en usædvanlig oplyst og åndeligt inter¬

esseret bonde, han fik den i Vestjylland almindelige opdragelse,
tjente fra 7 år som hyrdedreng gennem 7 somre, hans skolegang strak¬

te sig over 6 vintre, men han måede da så vidt, at han kunne virke

som biskolelærer i 6 vintre. Han købte Ebbensgård i Ulfborg i 1825
og drev den tiI 1872. Han var medlem af Viborg stænder for samlinger¬

ne 1836-1848, og som sådan vandt han historisk ry. Mere end nogen

anden skabte hun respekt om bondestanden ved den klare tanke og ån¬
delige modenhed, der prægede hans hele optræden i Viborg stænder;

han fremsatte meninger af en vægt og i en form, man næppe havde ven¬
tet af en bonde, og både A. 8. ørsted og J. F. Schou vurderede ham

højt. Kirk tog navnlig kraftigt og ofte skarpt til orde i spørgsmå¬
let om bondestandens samfundsstilling, og stillede i 1836 forslag

om almindelig værnepligt1).Bedstefar og Ole Kirk var begge medlemmer af den grundlov¬
givende rigsforsamling. Bedstefars stilling her ved jeg intet om;
han findes på Constantin Hansens billede på Frederiksborg, men der

1) Denne hvilede jo dengang alene på bondestanden.
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skal kunst til at finde ham. Ole Kirk talte for en fri forfatning,
men mod almindelig valgret, han vilde have et etkammersystem med
censas, men han stemte dog for grundloven. Bondevennerne og venstre¬
bevægelsen fik ham aldrig indfanget og endnu 1873 advarede han i

"Ringkjøbing Amtstidende" moddet forenede venstre.
1Moster Molly " fortalte, at når bedstefar var oppe hos Ole

Kirk, kom hans kone undertiden ind og sagde: "Molle, der er en, som

vil tale med dig," men det var hende selv, som vilde tale med ham

om aftensmeden. Hans børn - eller i hvert fald en af hans sønner
havde ikke faderens hjertelag mod bedstefar. Bedstemor skriver, at
en gang, de er der oppe, bliver de meget skuffede ved ikke at træffe

den gamle, men "landinspektør" Kirk. Det var, som man kom tiI en le¬

tap". (21/7 1859).
Om bedstefar skrives der i biografisk leksikon for 1942 føl¬

gende: "Tangs oldefar var fæstebonde, hans farfar købmand i Ringkjo¬
ning og rig nok til at købe Vosborg og andre ejendomme. Tang følte

sig altid selv solidarisk med den jævne jyske befolkning, nærede

dyb interesse og sympati for bondestanden og omgikkes på fortrolig
måde sin egns bønder. Denne folkelighed hos ham kom til at præge

hans hele liv og gerning, der gav ham en smuk plads blandt hele

landets foregangsmænd. Efter at have gået i Ribe latinskole, uden
dog at tage studentereksamen, lærte Tang landvæsen i Holsten og over¬
tog 1825 det fædrene gods. En del af fæstegodset var blevet bort¬
solgt af hans stiffader, men under den store landbrugskrise var de

ny selvejere ikke i stand til at klare deres forpligtelser, og Tang
maatte derefter overtage gårdene påny. Ud fra det, han på denne måde
havde erfaret, forstås det, at han senere, netop i harmoni med sin
bondevenlighed ikke vilde bortsælge sit fæstegods og også offentlig

1) Molly Tang (1844-1931) Moders næstyngste søster.
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fremhævede fæstevæsenets gode sider, men derimod hekæmpede enhver
tanke om dets tvangsafløsning. Tang var en godsejer, der med omhu

fredede om sin gede gård og passede sine marker og stalde i samar¬
bejde med Ole Kirk og præsten C. Lh. Krarup virkede han også mere

almemt for landbrugets fremgang. Han var en banebryder for hedesagen,
udførte store plantninger og vandingsforsøg, fik 1831 et dyrskue i
stand og i 1845 et selskab grundlagt til opdyrkning af rå jorder.

1840 blev han landvæsenskommissær, var 1842-46 amtsrådsmedleml
og mødte 1842, 18de og 1848 som suppleant i Viborg stænderforsamling.
Han var, som de fleste jøske godsejerrepræsentanter i sit almindeli¬

ge pelitiske standpunkt liberal og som alle jyder ivrig for mest mu¬

lig ekonomi i statsstyrelsen (hævdede f.Eks. at postvæsenet burde
give overskud, ganske som hvis det var privatdrift). Tang var St.
St. Elicher behjælpelig ved ordningen af himmelbjergfester 1843 og

1864 og optradte her selv som taler. 1848-49 var han medlem af den
Grundlovgivende rigsforsamling. 1850-66 af landstinget (1864-66
tillige af rigsrådets landsting). Tang nød på rigsdagen anseelse

uden at få stor betydning; han var nationalliberal, men undertiden

med konservative standpunkter og desuden grundtvigiansk påvirket,
1853 stemte han mod arvefølgeloven, 1855 mod grundlovens indskrænk¬
ning, men derefter for den ny fællesforfatning. - På Nørre Vosborg

fik Tang 1859 besøg af B. C. Andersen, der i et brev til Ingemann

har skildret hans livlige samkvem med de nærboende bønder, til hvis

gårde han førte sin gæst omkring."
Saledes skriver Hans Jensen i biografisk leksikon, og det

vil deraf ses, at bedstefar ikke var nogen ubetydelig mand, men en

foregangsmand på landvæsenes område, og det er en ganske tiltalende
1) det var han også senere, i hvert Sald var han det i 1859, da

bedstemors dagbog omtaler hans rejser til amtsrådsmøder.
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tanke, at man nedstammer fra ham. Det dyrskue, han sammen med svo¬
geren Provst Krarup fik i stand i 1831, var et af de første i Dan¬

mark, og når man tænker på, hvilken betydning, der nu tillægges dyr¬

skuer, og hvilken virkning de har haft for landbruget i det hele,
forstår man, at det ikke er nogen ringe ting. Han var også en af dem.

der først gjorde opmærksom på betydningen af det engelske marked
som aftager af danske landbrugsprodukter. Der fededes en del stude

i Skærum Mølle, og de solgtes til England, idet der fra Lemvig var

dampskibsforbindelse til England med de vestjydske stude. Det for¬
tælles, at bønderne kom drivende med studene i ro og mag til Lemvig

uden at tage noget videre hensyn til skibets afgangstid, og at nog¬
le, som havde afleveret deres stude, råbte til de kommende: "Skynd

jer, skynd jer, de er så gale som viber, ret så de sprytter."

Moster Christine skriver i sine optegnelser: "Landboforenin¬

gen, Brandassuranceforeningen, raa Jorders opdyrkning, Engdræning

og Fræplantning m.mere har han enten været Stifter aller Medlem
af.

Bedstefar var i det hele taget i sine unge år en meget virk¬
som mand; han havde engang under stænderforsamlingen i Viborg af

en jøde ladet sig overtale til at tage en lotteriseddel. Nogen tid
efter afleverede jøden ham en stor sum penge, han havde vundet. Så

byggede han et brændevinsbrænderi i Skærum Mølle og indkaldte fra

Tyskland en meget dygtig brænder. Det tjente han godt på i flere
år, men så kom der kartoffelsyge, så kartofler ikke kunne bruges
til brændingen, og brænderiet blev igen nedlagt, da det ikke kunne

betale sig at bruge korn; dette var dog vist kun midlertidigt. Rød¬
stefar regnede i 1853, koleraåret, da han for bedstemor gjorde rede

for sin økonomiske stilling — i tilfælde af pludselig død — brænde¬

riet for en af sine væsentligste indtægtskilder. Teglværket ved
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Vosborg Iå først oppe ved ladegården, og leret førtes på pramme op
ad åen, men senere flyttedes teglværket ned til Skærum Mølle, hvor
leret var.

Det kunne imidlertid ikke undgås, at bedstefars mange offent¬
lige hverv skadede hans drift af ejendommen; han måtte i det væsent¬
lige overlade denne tiI en forvalter, og selvom folk ikke ville
snyde ham, så var ræsonnementet dog det, at etatsråden ikke så så

høje på en daler; der kom ikke det ud af gården, som der burde, der¬

for kom der, som årene gik, mange pengevanskeligheder, men det sto¬
re hus, der førtes, må også have kostet mange penge. Af bedstemors

dagkog ser man, hvor disse pengevanskeligheder pinte hende, og hvor
de kunne lægge et tryk over hele huset.får bødstefar var i rigsdagen, boede han hos en madam Ny¬
kjøbing i lille Forvegade, hvor han havde et par værelser.sisse københavnsophold gav anledning til megen brevveksling,
jo særlig mellem bedstefar og bedstemor, hvis breve med den tydeli¬
ge, smukke, letlæste håndskrift det altid er en fornøjelse at læse,
selvom de kun omhandler dagliglivets små begivenheder eller giver

kommissioner til besørgelse i København; også døtrene skrev imid¬
lertid, fra de var små, såvidt man kan se, skiftedes de, så hver
havde sin uge at skrive i. Jeg hidsætter følgende Brev fra mor som
loårig med efterfølgende brev fra bedstemor; det er fra november
1850, altså kort tid efter Sofus Koefoeds død; mors brev lyder så¬
ledes

"Kjære Fader.
Christine skulde egentlig skrive til Dig, men endskjønt hendes Øjme
er meget bedre1), saa ere de dog ikke saaledes, at hun kan skrives
derfor skal jeg skrive nu og hun næste Gang. Faaer ved jo nok, at

1) Merietine harde" i Hese erterar en ejenaredene sen har deg halt
kom sig af.



-165-

det er Grandmamas Pødselsdag på Løverdag. Onkel Noe kommer imorgen
og onkel Peter og Tante Anna1) først Mandagen efter. Jeg tænker ved,
at Peder sender noget at forære Grandmama. Jeg har syet Navnene fær¬

dig paa min Navneklud saa nær som Tipoldeforældrenes, naar jeg har
syet dem, saa skal Moder sætte Stads påa, saa skal jeg sye Oskar2)
derpaa, og saa er jeg færdig. Derpaa skal jeg sye et lille Svøbel¬

sesbarn til Basaren i Holstebro.Det er blevet forandret, da Fengene, som derved indkommer,
for skulde tilfalde Frederiksstads Indvaanere, men nu skulle til¬

falde ottende Bataillon. Til Basaren skal Nielly hækle en Pengepung;
orethes skal sye et Par smaa Skjorter og Molly skalgsømme et Par

Terkleder. Der skal ogsaa være en Basar for voksne, hvorfra Penge¬

ne skal indleveres til Kontrolkassen.(Hun 13de) Igaar Eftermiddags vare vi budne ned i Møllen, da det
var lille Marie Poulsens Fødselsdag. Hun havde faaet et Par Lyse¬

stager og en Lysebakke med en Lysesaks, seks Par Kopper og to Sølv¬

Theskeer; af os fik hun et Pund chokolade. Vi fik først Syltetøj og
kage5), derpaa fik vi chokolade og Kaffe, derefter Thevand og saa
Hageut. Mads Poulsen og lille Marie kjørte os hjem. Da vi kom hjem,

var onkel Noe her. Jeg skal hilse dig fra Onkel Noe, alle mine Sø¬

stre og Tante Hanne. Jeg forbliver altid din egen lilleMarie."

Nogen hjælp har mor måske nok fået til brevet, der ellers er

udmærket - pænt og tydeliet skrevet - af en 10 års pige.

1) De Henne id Præsteredk i Vellinge
2) jeg ved ikke, hvem Osoar er, men gætter på en dukke.Det var den sædvanlige traktering til indledning på en festligheds
5)

Nyltetøjet blev budt om og et glas, hvori der stod nogle theskeer

i vand. Så tog man syltetej med en af theskeerne og satte dem ef¬

ter brugen tilbage i glasset, så var den vasket tilstrækkeligt
af, og den næste kunne bruge den.
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Bedstemor skriver

"N.N. d. 16 Novbr. 1850
Fm. Kl. 12.

Min inderlig elskede Evald;
et du idag1) tænker ret meget paa os, veed jeg og griber

derfor disse Sjæblikke til at besørge min Post. Dit Brev glædede vor

kjære Meder meget og adspredte de tunge Tanker, som et Par andre

Breve havde vakt, - men Kassen - ja Gud ved, hvor den er, nu skal
da Mosten i Eftermiddag oppebies, og kommer den ikke, saa skal Berg
ud med en Mand til at ride til Holstebro for det første og saa maa¬
ske videre fort, det er ret ærgerligt.Jeg far sendt Båd til Præstegaarden, om de endelig vilde
komme tidligt, men nu gaar da Klokken tiI 1. Christines Kasse arri¬
verede alt i Tirsdags, saa noget har vi da. Moder har bedt mig ingen
Stads at gjøre, da det kun nærede hendes bedrøvelige Krindringer,
og jeg tog derfor den Beslutning ingen at bede, låde Børnene vide.
at de kom af dem selv, og ligeledes underhaanden Gorydon, hund og
9. Kirk. Jeg har nu dækket til 3o, og saa maa de Børn, der bliver

flere, sidde for dem selv. Dertil tog jeg Suppe med Kjødboller,
sprængte Ender og Oksebryst med Kaal og Hoer til, Hare- og Bedesteg,

Krandse- og Lagkage, hvilket hun altsammen plejer at holde af. Gid

det nu ikke maa vare altfor længe, før de kommer. Tangs i Ringkjø¬
bing har fadet dem en Satter, og med denne Post afgåar Gratulations¬
brevet. - - Vi har tænkt paa lidt Teater Arrangement, men kan ikke

finde noget bedre end "En Kone springer ud af Vinduet", som vi ved
Hjælp af en Dame fra Præstegaarden selv kan besætte, og da det er
meget kort "En Somedie i det Grønne", der kan udføres af Hein som
Theaterdirektør, der klæder sig iVforskellige Dragter og om hu vil

tage den gnavne Forvalter, det er det samme som "Skuespilleren mo

1) erandmamse Pedseledar.
2) Forvalteren.
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sin Villie", men lidt moderniseret. Disse Smaating tror jeg, vi

kunde give, men en Becoration maa vi have malet - Hvad er Hr. Fam¬
sings Mening1).

Da jeg har talt om Arrangementet til Moders Fødselsdag, glem¬
te jeg at sige, at Peter og Anna komme først imorgen eller overmor¬

gen, men det er i Grunden ret godt, saa varer det længere, at der
er nogen. Eilringerne kommer enten ikke eller til idag 8 Dage. - - - -

Verden er fuld af Bryderier baade store og smaa. Cid man al¬
tid kunne tage dem for, hvad de er. Det værste er, at man i alle

Tilfælde skal offre dem saa mange Tanker, som man kunde anvende

bedre.
Gud ske nov, at lille Christine idag kan gaa mellem de andre,

tildet saa det ikke udffor 12 Dage siden. Imidlertid er Øjet ikke kom¬
men sig, saa vi kan kaste Skjærmen. Jeg lod hende komme i Ballien,

som Nu ved det kaldes, og kom lidt Malt i Vandet i daar Aftes, men

jeg vil gerne vide lidt mere Besked om disse Bade. Sid vi nu var
saa vidt, at vi ret turde bestille noget, thi hun har ikke godt af

dette Driveri.
Gud være med Dig, min elskede Ven; Alle, Noe, Moder, Børn,

Tjenestefolk hilse ved Din egen 
B. M.Tang."

Bedstemors karakteristiske underskrift - man skulle egentlig
vente M. B. Tang - er ens overfor Mand og Børn og fremmede1),

Bedstefar havde ofte en af døtrene med, når han rejste til
København, særlig efter at de var blevet voksne; så Iå datteren på

sofaen i hans dagligstue. I 1853 havde han både bedstemor, tante
Hanne og de 3 ældste døtre med; han lejede da et værelse til ovem
på, hvor døtrene og tante Hanne Iå, hun skulle læse med dem under
opholdet der.

4)De Histerien side7er.
2) jeg kan også huske, at mor underskrev til os "M. Barfod".
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Om dette ophold skriver mor i de ovenfor omtalte "Krindrin¬

ger":

I København førte vi et, fra det sædvanlige ganske forskel¬

ligt Liv. At være indesluttet i Madam Nykjøbings lille Lejlighed,

var noget ganske andet end at løbe omkring i hjemmet, hvor der var

Slads nok . . . . . Om Morgenen drak vi The hjemme, hvor vi ogsaa
spiste Prokost. Kl. 4 præcis indfandt vi os hos Meinerts for at spise

til Middag der. Vee den ulykkelige, som kom for sent eller rettere,
ves de  ulykkelige, som skulle se paa de fortvivlede og vrede An¬

sigter, naar een af Familien kom for sent . . . . . Efter at have

spist til Middag, skulde vi hjem at læse Lerier og eve os. vi spil¬
lede nemlig med Madam Nykjøbings Søn Teodor, han var ikke streng,

sagde næsten aldrig noget til os, hverken godt eller ondt; dog glæ¬

dede det mig, at Ed. N. fortalte mig, at Teoder sagde, at jeg spil¬
lede bedst. Da hun fortalte mig det, sagde hun, "han kalder Bem,

den lille Frøken med det krøllede Haar, thi han ved jo ikke, hvad

De hedder." Om Aftenen hos Meinerts var der ret rart, vi sad og sye¬
de snakkede lidt og Nielly sov regelmæssigt lidt. Om Søndagen kom

Nikolaj Krarup og det var meget rart at gaa og snakke med ham. Vi
var ikke saa lidt ude, et pår Gange til Børnebal og engang til Bal
for Vorne hos Meinerts, hvor vi morede os meget godt . . . . . . .

Vi var ikke saa lidt paa Gomedie og saa mange smukke Ting. . . . .

En Dag kjørte vi ud i Dyrehaven, det var det yndigste Efteraarevejr,
det mangefarvede løv så smukt ud, - - - - - og inde mellem Træerne

løb Flokke af de stolte Hjorte, jeg havde aldrig set dem før. . . .
. . . Den 15. December rejste vi fra Kjøbenhavn . . ."

Rejsen gik over Slotsbjergby, hvor P. A. Fenger, der senere
kom til Frelsers Kirke på Christianshavn, dengang var præst, til

Flødstrup, hvor Krarups boede, "det var yndigt igen at se de gamle
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kjære Venner, vi havde det så yndigt sammen de to Dage, vi løb om¬
kring alle Steder og legede og spiste Abler." De kommer så hjem til
Julen, der fejres på Vosborg.

Doligen hos Madam Nykjøbing var næppe meget bekvem, og døtre¬

ne var, da de blev ældre, ikke meget begejstrede over menagen der,

men de havde, som mor skriver ovenfor, tilhold hos Meinerts, der
førte stort hus, og hvor deres Tante Christine altid var kjærlig

lkod dem. - Detegnende for Meinerts husførelse er, hvad tante Chri¬

stine allerede i 1839 skriver om et middagsselskab, de har givet for
deres forretningsforbindelser: "Alting var da indrettet som Brug er
ved slige Rejligheder, og nu skal Du, enten Nu vil eller ikke, ogsaa

høre, hved vi fik. Sellerisuppe med Høns, Juliennesuppe, Huletter

med Krebs, en stor Byreryg med Sky, Helleflynder, røget oksebryst
og har med grønne Erter, Rosenkaal og Macaroni, en Sjarlotte med

æbler og Promage med Sum, Agerhøns, vingelé, Vanilleis, Mienerkage
og alle slags Confekt, dertil alle slags Vine." Morsomt er det, hvad
hun senere fortæller: "Børnene taler endnu ofte om Onkel Evald, for
nogen Tid siden, jeg stod i spisestuen, hørte jeg det jublende Ud¬

raab fra Søster: "der er Onkel Evald", og alle gjentog "Onkel Evald

Onkel Evald", idet de løb ud ad Gangen til, og hvem der løb efter

dem, det var mig . . . . men snart maatte jeg til min Ergrelse hø¬
re: "vi lege bare".Det var ikke nogen lille byrde, der blev lagt på Meinerts
ved disse Københavnerophold, men skriver mor i de erindringer, hun

skrev i sin høje alderdom: "de holdt så meget af Far og var altid

så gode imod os."
Da grandmama var død, vilde bedstefar have hele familien

med til Kjøbenhavn en gang, og det skete i vinteren 1855-86. Da boede
man ikke hos Madam Nykjøbing, men der var lejet en lejlighed i Kke
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hrinsensgade, hvor de alle beede, de havde pigen Urete med, og Knud

var med som tjener; desuden lærte han at køre med Firspand af kon¬

gens kusk. Bedstefar blev etatsråd ved nytår og der blev holdt sel¬

skaber, ligesom julen fejredes i København, men den kunne jo ikke
måle sig med jalen på Vosborg. Mor gik til præsten hos A. P. Fenger
og blev i marts måned 1856 konfirmeret i Frelsers kirke; desuden

gik mor til tegnetimer hos maleren Helsted, - hun havde talent for

tegning ligesom bedstemor, men måske i mindre grad, - og der var en 
engelsk dame, miss Roven, der kom og talte engelsk med de unge pi¬

ger. Tilde var også med, og det blev bestemt, at hun skulle bruge
tiden til at lære noget hos en lærer for åndssvage børn, der hed

Moldenhaver. Han var hård og uvenlig, og hun var meget bange for ham,
"han plukkede mig i ørene", sagde hun senere. Knud der skulle følge
hende til og fra undervisningen - hun var 9-16 år - sagde, at det

var hans sværeste vandringer, da hun var så fortvivlet og bange.

Hendes angst var så stor, at hun i sin voksne alder altid vægrede
sig ved at tage med til København, lige til det blev fortalt hende.
at Moldenhaver var død. Hun lærte noget - kunne skrive efter for¬

skrifter, men læse kunne hun ikke og tal var hende en gåde.Meget blev det næppe til, men hendes skrivefærdighed blev dog holdt
vedlige, idet der blev holdt over, at hun skulle skrive dagbog hver
dag, d.v.s. skrive en linie efter forskrift, der fortalte en begi¬

venhed fra dagen, - søstrene skulle skiftevis passe hendes skriv¬
ning -; disse stilebøger har jeg da set med hendes ubehjælpsomme
kragetær.også enkelte breve til mor efter hendes giftermål er da bevarede¬

Mor havde meget mas med at lære hende at strikke, men det
kunne hun dog nogenlunde og blev ved at strikke også på sine æld
dage.
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Dette Kjøbenhavns ophold har gjort stort indtryk på mor og
optager megen plads i hendes ovenfor omtalte erindringer. Jeg mener

at der blev lejet møbler, service og senge, så at dette ikke førtes

med fra Vosborg, men de måtte bo på hotel de første dage, til lejlig¬
Reden kom nogenlunde i orden; som man så ofte hører det omtalt i
deres breve om besøg i Flødstrup, i Bjaltring eller Bybe, Iå døtre¬
ne også her to i een seng, og jeg husker, at mor har fortalt, at
der også stod en seng i spisestuen. Mor skriver: "Og nu begyndte et

Liv, saa ganske forskelligt fra det, vi førte i vort hjem. Det vare¬
de vist en otte Dages Tid, førend jeg begyndte at gaae til Præst,

den første Dag, vi kom der, var Dagen efter første Søndag i Advent,

hvor vonlig og mild var ikke Onkel Peter den Dag . . . . 6, dersom
jeg blot havde været lidt mere frimodig, vilde jeg vist havt bedre
af min Præstegang . . . Jeg tænkte saa ofte, naar jeg gik hjem, at

nu vilde jeg i mine Tanker gennemgaa det, Onkel havde sagt, men
kunde ikke ret godt, og jeg glemte meget, ja, saa grumme meget, der

var saa mange andre Ting, der adspredede mine Tanker. . - -
Jeg var et Landsbybarn og fandt det imellem højst interessant

at staa ved Vindvet og se paa Folk paa Gaden, og paa vore Ujenbeer,
især var det interessant at staae ved Vindvet i Mørkningen, naar

Gjenboerne begyndte at tænde Lys og endnu ej havde rullet ned . .
De Selskaber vi kom til, var ej altid de morsomste . . 

Derefter omtales selskaber og et besøg på Niels Koefoeds ej¬

endom Beringsgaard ved Valby og derefter hvad de modtog af visitter,
"vor kjære onkel Niels kom også tidt og var engang så venlig at tage

os med paa Hippodromen, hvor vi så beriderselskæbet Cautier gøre si¬
ne Kunster. Folk vare i det hele taget meget venlige imod os An

Dag var vi oppe hos Købmand Skovsboes, vi spiste til Middag der og
gik om Aftenen i det kgl. Teater, de havde lejet en hel Loge, der
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blev spillet "Alerei", vi morede os udmærket godt, vi fandt, at de
fleste spillede godt. Vi vare næsten på alle mulige Musæer og på

Rosenborg - - - - - var det Tøvejr, var det så frygtelig sjasket på

gaderne - . . . jeg erindrer klart, hvordan jeg engang i Regnvejr

vandrede belæsset med Paraply, Muffe og min Præstepose, pludselig
Merker jog, at min Mameluk gled ned, der var ingen steder jeg kunne

mee ind, jeg gav derfor kun Mamelukken et lille Nyk og gik videre.

dem gled naturligvis igen ned, og en tjenstvillig Kone hviskede mig

i forbigesende noget i Fret om min Mameluk . . . . efter først i

Min Forvirring at have stillet mig paa et Gadehjørne for at binde

den ag, alap jeg ind i en aabenstaaende Gadeder, hvor jeg da med no¬

gen des fik alt bragt istand. . . . . . . husker jeg, at vi engang

var e nus hos Onkel Peter Fenger, og at der blev spillet Gomedie,

det bed "Kjærlighed paa Taget" og var et morsomt lille Stykke, de
spillede virkelig godt."

dalen gik ret rart, dog ej så rart som derhjemme, man mærkede
så didt på Omgivelserne, at det var Jul. Juleaften (- 1855 -) havde

vi det saa yndigt, Onkel Andreas var et øjeblik hos os og siden fik

vi Pat paa en Garder her fra Omegnen, som vi kjendte, og som gik

alene nede hos sin Hest i Stalden . . . . Julemorgen gik vi alle
til Køjnesse i vor Frelsers Kirke, Om Aftenen var en hel Del af Pa¬
milien samlede hos Meinerts, hvor vi uden Tvivl morede os meget godt,
det var maaske den Gang, at vi legede Ordsprogsleg - - - - - Faste¬

lavnsmandag var ej heller rigtig efter vort Hoved, endskænt vi havde

det ret rart. Vores engelske Miss Nemen kom den dag og talte og læste

Engelsk med os, som hun da gjorde hver Mandng og Torsdag. - - 

Engang var Christine og jeg paa Bal hos Prophesser Glausen.
det var naturligvis en stor Fryd og vi glædede os dertil - - - - da

der var drukket The, kom de unge Hørrer opmarcherende og engagerede
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Damerne, jeg, som jo var en ubekendt Størrelse blev ej engageret og
var lidt flau, da jeg sad ene mellem de ældre Damer . . . . snart
kom Prophessor Glausen med en Mand, som han præsenterede for mig og

som jeg da dansede med, jeg morede mig udmærket godt . . . .  Fader

havde tilsagt Vognen, før Ballet var endt, og vi skulle derfor hjem,
før Gotillonen begyndte, som vi var meget ked af.. -.. "

Konfirmationen kommer derefter med forberedelser, anskaffelse af

føj og Stovler. - - - - "med bankende hjerte kørte jeg til Kirke,

alt hvad der foregik der, vil jeg ej skrive om, fordi jeg desværre

ej kan huske saameget som jeg gerne vilde." - Hun får blomster og

gaver og modtager visitter. I begyndelsen af april går hjemrejsen

med Skib til Allbojog derefter med et andet Skib ned ad Limfjorden

til Struer, hvor Vognene fra Vosborg henter Familien. - - - - Om Er¬

teråret rejste Coris Nyrop bort, og Antonie Christensen kom,

Mors "Krindringer" omfatter også de følgende år, og det er

ganske oplysende at se, hvorledes livet formede sig for døtrene på
Vosborg i deres unge år. Derfor anfører jeg uddrag af "Trindringer¬

ne her: Julen - 1856 - kom med sine mange Glæder, vi spillede Comm¬
die, hvori jeg for første Gang optraadte i en større Holle. Jeg

fandt det overordentlig interessant, det var "Maskeraden" af Hol¬

berg, vi spillede.Om Foråret (- altså 1857) blev Nielly konfirmeret, og om So¬
meren kom Krarups fra Flødstrup på besøg. - - - - - i den Tid gav

vi en Forestilling, som hed "Janitscharen", jeg var en ung Tyrk og
befandt mig overordentlig vel i et Par hvide Murer og en Fløjels
Trøje." På en tur til præstegården væltede Knud selskabet lige uden

for præstegården, og Christine Koefoed1), der med sine forældre kon¬
mer til onkel Noes fødselsdag, antyder, at Knud havde været fuld,
1) Christine Koefoed, datter af Carl Koefoed på Aldershvil
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"Alle vi unge, som alle som een elskede Knud, blev opbragte i høj
Grad". De er i Sommerferien til bal i Fjaltring præstegaard - Barboe,
der var gift med Kraruppernes ældste søster, var dengang præst i

Njaltring, - og Gæsterne fra Plødstrup var taget derover for at væ¬
re en tid hos søsteren. Kl. 5 om morgenen, da ballet sluttede, går
de med til Havet, "da vi kom hjem, var de gamle Kegler da endelig

færdige med deres velsignede Kortspil, de Fremmede tog hjem og vi
fik redt en stor Søsterseng til os 8. - - - Minister Krieger kommer
på besøg en dag, "det var jo en stor Begivenhed, vi pyntede os og

Middagsmaden blev forandret". - Frederik Meinert var kommet nogle

dage, før Slødstrupperne kom, "han vilde gerne traske efter os over

alt, og vi yndede ej at have ham med." . . "gik en lille fur ned
til Fjorden, der mødte vi Frederik og for ej at faa ham med, beskrev

vi med overordentlig Veltalenhed et ækelt stort Insekt, vi havde
fundet og sat op i et Træ i Haven, endelig gik han da hjem til sit
Byr, men da han kom der, havde Hein og Chr. Gade løsladt den dejli¬

ge Fange."Nogle dage senere skal Krarunerejse og "om Aftenen havde vi
redt vore Senge ude paa Salen og var meget muntre, da vi klædte os
af og sprang til sidst over Kufferterne. Søndag Morgen stod vi op

Kl. 3, da de skulle rejse, et Par Timer efter rejste de og vi var

atter ene."
Senere på Sommeren er familien fra Vosborg oppe til den gamle

pastor Ingerslevs fødselsdag - han var far til sognepræsten i Uir¬
borg - hvor der dansedes "Gamle Ingerslev dansede med Tante Anna, je,
jeg tror næsten, at Moder fik sig en Svingom". Efter et besøg af
familien fra Bildring, som de har med på en hedetur, rejser de 18.
August til Fyn for at besøge Krarups i Flødstrup. De kører med egen

Vogn over Silkeborg til Aarhus og tager derfra med skib til Korso
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venter derefter på overfart til Nyborg, hvor Krarups vogn henter
dem. Også i Flødstrup dukker Fr. Meinert op; de gør udflugter og la¬
ver tableau"er, og 8. September rejser de hjem, denne Gang over land,

Knud henter dem i Snoghøj med Vognen fra Vosborg; de ligger over i

Vejle og derefter i Snejbjerg.
I Oktober rejser bedstemor, Moster Christine og mor til vi¬

borg, hvor de er med til at spille anden Akt af "Barselstuen" - Mor

er Else David Skolemesters -
Julen - 1857 - kom, og bedstefar var kun lige hjemme, og de

spiller comedie, "Sparekassen", ved deres Juleselskab, hvor de dan¬
sede på Talen. En Kaptain Ingerslev, der er i besøg i præstegaarden,

optager dem meget; han spiller med i komedien; senere bliver han
K(annttt

gift med Lovise nugend, der er ung pige på Vosborglille.

Fastelavns Mandag pisker de op, men er vrede over, at Antonie
Christensen har Iåset sin dør - dagen efter faar man på Vosborg be¬
søg af en baron Rosenkrantz, der kommer mange gæster til Middag og
de viser tableauer og danser bag efter. På mors fødselsdag er der

igen fremmede, de laver tombola om gevinster, de har lavet, og dan¬

ser om aftenen.Faders Fødselsdag oprandt med Glans og Pragt. Vi Børn skjæm¬
kede ham et fæppe. Ved Bordet havde Paster Gorydon mig til pame,

og jeg maatte sidde og se alvorlig ud, medens han holdt en Tale.
den latterligste tror jeg af dem han har holdt." Efter bordet dan¬

ses der. Senere paa året kommer onkel Noe på besøg og lidt efter
professor Allen og botanikeren Lange og en adjankt Helmer, deref¬

ter to unge studenter og endelig professor Stevens; så dukker Fr.

Meinert igen op.Om efteråret er der igen rejser til Viborg, hvor de spiller
med i "sparekassen" - mor er August --. Da de kommer hjem til Tante
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fødselsdag, skriver de en sang til denne og til onkel Peter laver

de også vers, - så udløber da året 1858, og for 1859 har man bedste¬
mors dagbog, som jeg skal omtale i det følgende, at holde sig til.

Bedstemor Molly Elise Fenger var bedstefar en god og trofast

kone, stadig lige betaget af ham og ligeså forelsket, som da hun ved

Hans frieri sagde: "Om jeg vil." Hun var dybt kristelig; som ovenfor

omtalt havde hun hørt til Grundtvigs menighed i den tid, han var
ved relders kirke, og hun var hele sit liv en stadig og trofast

kirkenenger. Hendos "Kirkekrog", som hun kaldte sin hjørneplads i

Voeborg stol i Ulfborg kirke, var hendes kære tilflugt om søn- og
helligenge, og børnene fik gennem hende en dyb og fast kristentro

indmedet. Hendes dagbog - fra året 1859 - er bevaret. Den er fuld

af benger om hjælp og støtte i alt, hvad der møder hende af små og
store sorger og bekymringer. Dagbogen begynder hver søndag med be¬

tragtninger om dagen og bøn for ugen, der kommer, ligesom hun ved
årets begyndelse,og slutning vender sig til Gud med bøn og tak.

Dagbogen for 1859 giver ikke blotmet billede af bedstemor,

men fortsætter også den skildring af livet på Vosborg, som mor har
givet i sine ungdommelige "Trindringor". På dette tidspunkt var det
vel nok begyndt at gå ned ad bakke, således at det vel ikke mere

kunne siges, at "Statsråden stod i sin Velmagt", som garther Søren¬

sen senere sagde, men livet på Vosborg gik dog efter den store ska¬
la. Når man læser disse dagbogsoptegnelser, bliver man - som også

af mors - slået af, hvor besværligt og vanskeligt meget var, som

nu løses lettere. De uendelige køreture — bedstefar tager ud, og

vognen fører ham vidt omkring, han skriver hjem og forlanger vogn

til at hente ham i Herning, i Silkeborg, i Naderslev på den og den
dag, og Knud, hans trofaste kusk, der var hos dem i 8 år, og som

vi husker som forpagter i Skærumbro, hvor der var krobevilling,

måtte af sted; var han ude, måtte der gå stafet efter ham, så ha

g.
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kunne være fremme i rette tid. Bedstemor er ofte bekymret for sine
kære, når de er ude, og det falder ind med storm, sne eller isslag,

men så ruller vognen ind, og alt er glæde igen.

Turen til Viborg, hvor onkel Noe boede, tog en hel dag fra

tidlig morgen til om aftenen kl. 10. Han bedede i Holstebro et par

timer og senere i kroerne, hvor man fik kaffe, der imidlertid ofte

var så darlig og uappetittelig, at man lod den stå. Skulle der lig¬

ges over på længere rejser, havde man kapper med, som man kunne
ligge i for ikke at komme for meget i berøring med de ikke altid
rene senge. Tante Lueie huskede en tur til Viborg, da hun var ca.
5 år og første gang i sit liv hørte orgel i domkirken.fænk dernæst på besværlighederne med lægen doktor Holst,
fra Ringkjøbing, der måtte hentes 4 mil borte og køres tilbage igen,
Tan opsatte længst muligt at hente ham. Sørensen fra højskolen,

hvis kone var svag og forpint i brysterne efter sindførste barsel¬

seng, tager til Ringkjøbing for at tale med doktoren, men denne skal

ud eg hører kun paa ham med et halvt øre, og han vender hjem med i
det hole uforrettet sag. I 4 år i træk havde de tyfus på Vosborg,

og mange var syge. Moster Christine, Mor og Thilde. - 6l. Johanne
plejede dem, og hun havde en egen måde, når hun kom med medicin;
ka" Nu nu tage det pænt", som gjorde al modstand erkesles. De mi¬
stede håret under sygdommen og var helt uden bevidsthed i længere

tid, - for moster Christine blev 2 uger helt borte - men Johanne

var en udmærket sygeplejerske, tilsidst blev hun også selv syg og
Tante Hanne og mange af folkene. Sygdommen stilnede af om vinteren,

Men blussede op igen om sommeren — rigtig begreb om, hvorfon smit¬

ten kom, og hvad der skulle gøres imod den, havde man jo den gang
ikke. Moster Christine skriver (5 marts 1860) til mor, der er med

bedstefar i København: "Vi faae nogle meget velsmagende smaa Choko¬
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ladekager 3 Gange om Dagen for at bevare os mod Smitte, tror jeg,

en Medicin, som bliver nydt med stor Fornøjelse". Da Moster Molly

er syg (jeg ved dog ikke om det er Tyfus), skriver bedstemor (15.
marts 1860) om det brev, hun afsender "kan gennemrøges, da det er
skrevet i den stue, Molly sidder." Følgen af denne sygelighed var,
at folkene blev helt opskræmte, så snart der var nogen der blev

syge, og straks vilde have doktoren hentet, - men bedstemor vilde
dog se tiden an. Heldigvis holdt sygdommen op i det år, da Kong

Frederik VIl besøgte Vosborg, saledes at der ingen vanskeligheder op¬
stod af den grund.Da er der tandpinen; den tages som et nødvendigt onde, der
må strides igennem, til det øjeblik kommer, da tanden må trækkes ud.
Om besøg hos en tandlæge, når man har tandpine, er der ikke tale.

hvad man særlig lægger mærke til ved læsningenbaade af mors

"Krindringer" og af bedstemors dagbog for 1859, er det stadige ryk¬
ind af gæster; at onkel Peter og Tante Anna kommer op på Vosborg

fra Vosborglille og snart drikker The, snart spiser til middag eller

aften, er en naturlig ting. Præstefamilierne, nu Ingerslevs fra
Ulfborg, - Assens fra Staby og familien Sørensen fra højskolen er

stadige gæster, som der vel heller ikke behøvede at gøres meget

ud af, men mere fornemme gæster dukker op hvert øjeblik, og for dem
må der gøres særlige anstalter.året 1859, som det viser sig i bedstemors dagbog, forløber
således:I årets begyndelse er bedstemor bekymret over forholdens på
Bildring, hvor hendes broder Nikolaj bor med kone og 2 sønner, der

på dette tidspunkt er 11-12 år. Hvad der egentlig er i vejen, ved
jeg ikke, men hun er særlig bekymret for drengene. Hun besøger

Bildring en gang hen på sommeren, kører de 6 mil på 5 timer ad
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dårlige hedeveje og kommer kl. 12 dertil, tager igen derfra kl. 7.
og er hjemme på Vosborg kl. 12 om natten - man var ikke bange for at

byde hestene noget i de tider - . Nikolaj Fenger spadserede selv med
sine sønner turen til Vosborg. Han kom selv først og efter nogle ti¬

Mers forløb dukkede drengene op; men så blev de der jo nogle dage.
Muligt har det været økonomiske bekymringer, de har kæmpet med, men
også sygdom, bedstemor overvejer, om hun er nødt til, hvis konen dør,
at tage broderen til Vosborg og have ham i huset der, men er klar

over, at hun ikke bør gøre det af hensyn til mand og børn. Om Nikolaj

skriver hun: "han er jo desværre en Klodrian, men min Broder".

l Januar måned 1859 forberedes der er stort juleselskab med

Somedie. De spiller "Villiam og Emma"1) og "Fastelavnsgildet", det

er døtrene og højskolens folk, der spiller. Til generalprøven kom¬
mer over 200 tilskuere - de havde kun ventet 100, men jeg tænker ik¬

ke, de skulle beværtes — tiI selve forestillingen kommer med budne
og ubudne gæster ialt 120, og de bliver trakterede. "Somedierne gik
strygende, især "Fastelavnsgildet", der vandt stormende bifald. Bør.

nene saa nette ud alle 3. Vi kom først i Seng over 3. De 8 fremmede
blev tillige med Sørensens", skriver bedstemor. - Ved denne fore¬
stilling har man altså overvundet den tilbageholdenhed, som tidlige¬

re havde været almindelig med hensyn til bifaldet.Bedstemor arbejder stadigt med sit håndarbejde, — tøj til
børnene, særke - skjorter, kjoler - eller broderier, hun er altid

virksom, undertiden forknyt over al uroen og forberedelserne tilfestlighederne, men altid på færde, aldrig ledig. Hun hjælper bed¬
stefar med hans skriverier, fører hans journal, hvori brevene ind¬

føres - om hun skriver alle afgående breve af, er jeg ikke klar over,

men jeg tror det. Det er mig egentlig en gåde, hvad sekretæren Mein
så har bestilt.
1) det samme stykke, som far i 1849 har set i Nykjøbing Falster

(jfr. ovenfor side 22).
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Jeg havde troet, at bedstefar var "bondeven", men det er han
ikke. "De bondevenner, de bondevenner:" skriver bedstemor med sorg

ovyden politiske situation; særlig ministerskiftet i december 1859,
da Nottmitt blev konsejlspræsident på grund af "den kæltring til

Herling"s trakasserier, gør hende bekymret."Det nye Huskomsnuskmini¬

sterium er udnævnt; hvilke Størrelser, det er jo ynkeligt. Gud se i
Raade til sit lille Danmark." Bedstefar var, som Hans Jensen skri¬

ver Fationalliberal, men sikkert kongeven og ikke afvisende overfor
grevinden, hvilket dog ikke forhindrede, at bedstemor og døtrene

med Degen interesse læste "Grevinden og hendes Sødskendebarn" af
rik Gøgk. Nådens sol havde også kastet sine stråler over ham; ju¬

stitsrad blev han 1845, da han kun var 42 år gammel, etatsråd 1856 -
virkelig etatsråd med rang i 3. kl. n031) - Ridder 1859 og Danne¬
brogsmand 1862.ser løses meget højt om aftenen. Sehlenschlæger: "Stærkodder",

bronning Margorthe", "Kjartan og Gudrun", Dickens "Fårekyllingen ved
Arnen" - som de er meget optagne af og beundrer meget - "Richolas

ickleby", "Mr. Numphreys Stueur", "Barnaby Kudge", "Nelly og hendes

bedstefar" - foruden andre ting, som jeg ikke kender.fter mange overvejelser får bedstemor talt med bedstefar om
konfirmationsudstyr til Dorothea og Molly, som skal konfirmeres i

maj, og får det ordnet. Fastelavnsmandag er der fest med at slå

katten af tønden, og døtrene laver tableauer. - "Svinedrengen",
Amagergildet", "Bigeunerlejr" -På moders fødselsdag 9. hus 1855 brænder møllen, og der kom¬

mer så mange besværligheder med dens genopbygning, som assurancen
ikke kan dække. Så har de igen Gomedie den 20 marts, først et par
1) den staterad, "      uussen svirkelig5

var "titulær etatsråd" og havde rang i 3. kl. n8 9.
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tableauer "Amagergildet" og "Bigeunerlejr" og så "Fastelavnsgildet",

der igen morer meget; klokken bliver over 1, før de fremmede rejser.

25. marts er højskolens elever på besøg og vises om, delt i to dele.

der føres henholdsvis af bedstefar og Hein; aftenen slutter med dans,
og de tager først af sted kl. 1.

Antonie Christensen er der i det første halvår, men tager

Mort i juni måned, meget påskønnet for den tid, hun har været der;
de star i stadig forbindelse med hende, til hun dør i 1866. Ved hen¬

des fødselsdag 25. marts er der igen arrangeret 6 tableauer "Marsk

Stigs Søttre", "Dyrehavescene", "Den sovende Skomager", "Bruden, der
køber Brudeskjoffa". "2 italienske Stykker".Bedstefar forlanger - velsagtens som skolepatron - at børnefd
Dorothea og Molly skal møde ved eksamen i skolen, hvilket de er me¬

get kede af, de repeterer på kraft af angst for denne eksamen, men
kommer fornøjede hjem da den er overstået."Karnapstuen" bliver gjort færdig i dette år, der bliver op¬
sat paneler og den males; bedstemor er meget tilfreds med både den

og skabsstuen; hun glæder sig over møblerne, det gamle skab, - "et
brillant Meubel" - der står der, og udtaler sin beklagelse af, at

hun har fået så meget fra sine forældres bo, da hun ikke anser disse

møbler for så gode, — vi kan kun glæde os over det, hvis det er de
gamle empiremøbler, hun hentyder til,Dorothea og Molly læser og læser på deres præstelektier; en gan¬
til om natten kl. 23/4, og da konfirmationen kommer, er overhøringen

også så grundig, at konfirmationen varer til kl. 3 eftæd. 23. maj
fejres onkel Noes og tante Hannas selvbryllup på Vosborg under sto¬

re festligheder "34 til bords", og 26. maj er bedstefars fødselædag

77 til middag. 9. juni kommer meddelelsen om, at onkel Noe er blevet
justitarius i overretten i Viborg — til megen glæde.
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Den 5te juli kommer årets interessanteste besøg af H. 9. An¬
dersen, han skal hentes i Herning; bedstefader kører ham i møde i

Holstebro.
Han læser eventyr for dem og er meget elskværdig og påskønnet.

ste juli har de soldaterfest for de 6 af karlene, som havde været
med i slaget ved Fredericia. 8. juli er der havtur og 10. juli - en

søndag - soird med over 100 mennesker til bords på salen. Andersen
kører rundt til bønderne, og en dag er der tur med 3 vogne ind i he¬

den til"Lærkehøj", hvor der rejses telt og spises medbragt mad.

18. juli, da bedstefar havde Andersen med på tur til Holstebro, ven¬
der han hjem med en Ekstravogn i følge, hvor en Mr. Marrvat — ikke
forfatteren til de bekendte sømandsromaner, men en broder til ham -
med kone, der kaldes lady Sommerset og to døtre kommer for at be¬

søge Vosborg. Marryat har senere skrevet en skildring af sit besøg
i Danmark, hvor også besøget på Vosborg er ret indgående omtalt, men

det er mest en samling sagn og eventyr, der tilmed er ukorrekt gen¬

givet - ret noget pladder1). Så går det på engelsk et pår dage med

at underholde gæsterne: "damerne er meget elskværdige, herren min¬
dre". Andersen kender dem fra før og er venlig imod dem, men da
Marryats dagen efter i bedstefars vogn med firspand og bagagevogn
efter ruller af til Ringkjøbing, siger han, "nu er de fremmede rejst,
nu skal vi rigtig have det hyggeligt, læse æventyr og have vælling

til middag".
21. juli kører de med Andersen til Bjaltring, hvor de tager ind hos
pastor Harboes — i 3 vogne, 15 personer; det er igen havtur, og me¬
1) I januar 1860, da mor er med bedstefar i København, træffer de

Marrvats hos Meinerts; de modtager en dukke til Thilde og nogle
småbakker, som datteren har syet til bedstemor. Mor aflægger dem
visit, de bor meget fornemt i Schimmelmanns Falm,
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dens 2 vogne vender tilbage om aftenen, overnatter bedstefar, bed¬
stemor, Andersen og de fra Vosborglille i præstegården, og næste
dag er der igen havtur, hvorefter man kører til Lemvig, hvorfra An¬
dersen næste morgen kl. 4 rejser med dampskibet op ad fjorden.

Besøget var meget vellykket; det varede fra den 5. til 23.
juli, altså omtrent 3 uger. Andersen havde tænkt at rejse tidligere,
Men forlængede opholdet med 8 dage. Han var venlig og opmærksom,
samlede små buketter af markblomster og strå til bedstemor og klip¬

pede figurer til Thilde, som han var meget venlig imod. At stupiger¬
ne måtte sørge for en ren manchetskjorte til ham hver dag, måtte man

tage med. Han sov i kapelgæstekammeret og havde det lille kabinet

som dagligstue. Hver morgen kom han med overfrakke på gennem konge¬
stuen og spisestuen og spadserede en tur i haven.

Kort tid efter besøget (29. august) sendte han bedstefar et
brev, hvori er afskrevet den dagen før digtede sang "Jylland mellem

tvende have", - han skriver "jeg skriver den strar af til Dem, kjæ¬

re Nr. Statsraad, De som først varmest og kjærligst modtog mig der¬
ovre". Også i"Mit livs eventyr" omtaler han besøget på Vosborg, idet
han gengiver et brev, han har skrevet til Ingemann dorom ("Mit Livs
Eventyr", Fortsættelsen (1855-1867) side 40 flg.)Andersens besøg var nok årets største begivenhed; i månedens
sidste dage får man besøg af bedstemors fotter, finansminister Kæil

Fenger med kone og søn, og dagene går igen med at underholde gæster¬

ne, en havtur er også en del af programmet. Lige efter kommer enkel

Andreas Meinert "vor kjære onkel Andreas, velsignet som altid, ja,
det er en mand, kjærlig og opofrende mod alle. Det var en Glæde."

I midten af august kommer professorerne Kith og Prosch og

hliver en ugestid; i september kommer biskop Daugård; han er på vi¬

sitats, men ber på Vosborg, hvilket han vel foretrækker for indloge¬



-184-

ring hos præsterne. I sommermånederne opstår der bekymringer for
bedstefars halvbror Niels Koefoed, der vil Iåne penge for at holde

sin bedrift igang, men det vil familien dog ikke, og 16. september
kommer der brev fra Noe om, at han er helt ruineret; det må vel være

på denne tid, at det lykkes Emil Fenger i sin korte finansminister¬
tid i 1859 at skaffe ham stillingen i Vestindien. - Han er, som bed¬

stemoder skriver selv "uden Forstand, uden Syn for sin egen Daarlig¬
hed."

I et brev til mor fra moster Nielly i 1869 omtaler hun et

brev fra Niels Koefoed fra Vestindien, som han har skrevet tiI en 

mand på egnen, for at han skal lade det gå rundt: "Det er dog besyn¬

derligt, at han ikke trods al sin Modgang kan lade være at prale -
men lyve med Villie, tror jeg egentlig ikke, han gør; men han er ræd¬

somt dum, og så bilder han sig ind, at han er saa højt anskreven hos
Kongen, Kronprindsen og alle mulige Grever, Baroner og Officerer. 

- Mor omtaler ham dog i sine ungdomserindringer som "vor kære onkel

Niels", men alle døtrene havde dog tidligt blik for, at han ikke var
meget værd.

Biskop Daugaard kommer igen i slutningen af september og der¬
efter uventet en slægtning, Fritz Fenger med datter Augusta, der
bliver natten over. Så rejser bedstefar til København til rigsdags¬
samlingen. Ved moster Christines fødselsdag (9. oktober) har man igen

arrangeret Komedie, som en overraskelse; Marie, Molly og Hein spiller:

Ser jer i spejl". Midt i måneden kommer derefter høstgilde med 66

ude og 23 inde - altså 89 mennesker at beværte. Efter at have omtalt

en spadseretur med døtrene nogle dage senere skriver bedstemor:

"Hvor er det dejligt at have voksne døtre, hvor er de søde og muntre." 
Bedstefar ventes hjem, - Vognen er sendt til Haderslev efter ham
og endelig kommer han om aftenen, dagen efter at være ventet.
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Fredag 11. november holdes fest med 35 tilbords for at fejre

25 årsdagen for bedstefars udnævnelse til folkerepræsentant; det er

altså mindet om, at han 1834 blev suppleant for en af sædegårdsejernes
repræsentanter i Viborg stænderforsamling, der fejres.

23. november fejres Tante Hannes 42 års fødselsdag med mid¬

dagsselskab, dog ikke så mange, og "Ser jer i spejlet" opføres igen,

og den 25. rejser Christine, Dorothea og Molly i bedstefars lukkede

vogn til Viborg, hvor de bliver til henimod jul, som onkel Noes gæ¬
ster, hvorfor mor ikke er med, ved jeg ikke. Moster Nielly var med

bedstefar, der den 30. november rejste til København. Mor længes me¬

get efter sine søstre.

l december er nogle af pigerne syge, og angst for, at det er

Tyfus, opstår igen, men det trækker over. Bedstefar skriver, at han

skal hentes i Silkeborg, og Knud kører afsted, det bliver snestorm,

men den 23. ruller de i god behold ind i gaarden.

Frederiksborg slots brand nogle dage efter gør et stærkt
indtryk på familien på Vosborg; rygterne svirrer jo om, hvordan il¬

den er opstået.
Da kommer julen med juletræ og gaver som sædvanlig; bedstemor

har 27, bedstefar 24 gaver at uddele, og så ender året. Bedstemor
er forknyt over pengevanskeligheder, og gennem hele dagbogen går dels
hendes dybe kærlighed til bedstefar, dels hendes bekymringer for ham,
og hans sygelighed: "de bekymringer er de værste, som man ej kan ta¬

le om til noget menneske i Verden", - altså hans hang til at stimule¬

re sig med spiritus - men meget fremtrædende er også hendes beundring
af ham,"som dog elsker mig mer end jeg fortjener, for det gør han";

hun skriver en dag: "Ja, han har et stort, rigt Hjertelag. jeg fry¬

dede mig over ham" . . . . og en anden dag: "de (nogle avisartikler)

kan ej begribe Begejstring og Ridderlighed. Hvor forskellig er min
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min egen Evald, men han har også dette store, rige Hjerte" og "Evald

er idel Kjærlighed, dette store, rige Hjerte, skal det nogensinde
slaa kækt og frit" og "Altid synes han Folk er gode og venlige, han
er selv venlig, hvilken Duft af Glæde, naar han træder ind med sit

oprømte Ansigt". -
Det er hans elskede hustru, der skriver dette, og man må der¬

for skrive noget på hendes kærligheds regning, men alligevel bety¬
der det noget, hvad hun, der kendte ham så godt, skriver om ham, og

det stemmer også med, hvad andre, der kendte ham, mener om ham, og

med moster Christines udtalelse om "den Tangske venlighed mod alle"
 Det må dog ikke forbigås, at det stadige op og ned i hans befinden¬

de og humør piner bedstemor; aldrig er hun sikker på dagen imorgen.
Særlig når han kom ud i sognet, hvor han bliver trakteret hvert sted,

han kommer, er der bekymringer for hjemkomsten; en af døtrene sidder

- som altid, når han er ude - oppe og venter på ham, og klokken kan
blive både 1 og 2, før han kommer.

Bedstefar blev to gange malet af datidens mest fremtrædende
portrætmalere. Monies malede ham i 1855 —- det var et bestilt male¬

ri; det gengiver den ganske elegante, midaldrende mand, med krøllet

haar og brune bakkenbarter, egentlig smukke træk havde han vel deri¬
mod ikke; fotografi af dette - meget smukke - maleri hænger i vor
dagligstue. Gertners maleri blev færdigt i december 1865 - Bedste¬

far havde ikke bestilt billedet, men Gertner vilde gerne male ham,

da han syntes, hans hoved var så interessant; efter bedstefars død
købte bedstemor billedet. Det viser den gamle mand, ældet før tiden.
med det nu stærkt graanede krøllede hår og de furede ansigtstræk;

han har ordensbånd i knaphullet, og den brillantnål i skjortebry¬

stet, som Peter Christian nu ejer. Det er også et meget smukt male¬

ri; fotografi af det hænger på min væg mellem familieportrætterne.
Det var nok Moniers billede, som Frederik VIl hilste på forårsud¬
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stillingen med "Der er sgu Tang."
Et pår år efter det år, som er beskrevet i referatet af bed¬

stemors dagbog, indtraf den store begivenhed med kongebesøget på

Vosborg. Allerede 25. marts nævner mor kongebesøget i sin dagbog,
men først hen på sommeren bliver det nærmere fastlagt, og 24. juni,

da bedstefar havde hilst på kongen i Silkeborg, hvor han var kommet

på sin rejse i Jylland, kom han tilbage med den besked, at kongen og
grevinden i begyndelsen af juli ville komme til Vosborg på et be¬

søg, der skulle strække sig over 4 dage, men at kongen tog sit eget
køkken med. Kongen kom selv 53de, og der var derfor meget at ordne

med at skaffe passende logis til alle disse mennesker. Hoffureren

kom nogle dage før for at være med til at ordne det hele. Der var

allerede tidligere sørget for malere og håndværkere af anden slags

for at pudse op alle steder. Kongen skulle have kapelgæstekammeret

til soveværelse — i murfordybningen, hvor døren ud til haven er,

blev der afskildret et lille rum tiI en natstol for kongen; kammer¬
tjeneren boede i kabinettet ved siden af. I "Kongestuen" var kon¬

gens arbejdsværelse, og spisestuen blev hans forgemak, garderobevæ¬

relse for kongen blev indrettet i det hvide gæstekammer bag salen.

Grevinden fik bedsteforældrenes sovekammer, bedstemors kabinet og
havestuen som sin lejlighed; og derefter skulle der skaffes pladser
til hele følget - alle rum måtte anvendes. Fiskernes stue blev ryd¬
det, tapetseret og istandsat, og til alle skaffedes plads. - de 6
lakajer boede i et telt i haven, bedstemor, tante Hanne og alle

døtrene Iå på loftet over grandmamas lejlighed under de nøgne tag¬
spær; bedstefar ovenpå i "vestre hus". Fra omegnens gårde måtte lå¬

nes sengesteder og servanter. Da kongen førte sit køkken med, var

der også kokke, vinkælderskriver og sølvpop foruden kongens jæger
og livskytte og grevindens jomfruer; dernæst var der de opvartende
kavallerer, livlægen, etatsråd Lund, adjudanterne, kabinetssekretæren,
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etatsråd Trap, - han boede vist hos onkel Peter på Vosborglille, -

og mange andre; jeg husker, at jeg på Vosborg har set hoffurerens

fortegnelse, og tallet 53 var rigtigt - jeg tror næsten, der var 53

foruden kongen.
Det var jo festdage på Vosborg; omegnens folk strømmede til

- mange bad om husly for sig (og tjener) - men det måtte jo afslås,

da der ikke kunne skaffes plads i det overfyldte hus. - Hver dag var

der taffel på salen, hvortil honoratiores fra hele Vestjylland blev

indbudt, - jeg har også set en menu med en mængde retter - kongen
førte bedstemor til bords og bedstefar grevinden; bag kongens stol

stod jægeren, der tog fadet af lakajens hånd og serverede for kon¬
gen og bedstemor.

Alle døtrene var hjemme - med undtagelse af Thilde, der var
anbragt på en nabogård, og nød hele festen i høj grad til stads i
hvide kjoler med blomsterkranse om håret; bedstefar havde givet dem

penge til ny kjoler, så de kunne blive fine. Mors kavaller var of¬

test og helst livlægen, etatsråd Lund.
Hver dag var der udflugter. Kongen kørte med bedstefar i den¬

nes halvlukkede vogn med Firspand, som Knud styrede i sit blå liberi

med lyseblå opslag eg krave og høj hat med kokarde; jægeren sad ved
siden af ham på bukken. Man var 2 gange ved havet, hvor kongen ger¬
ne ville finde rav; han var ikke heldig, men en kavaller viste en 

af de andre et stykke, han havde fundet: ""var De ikke så meget ka¬
valler, at De kastede det for kongens fod, så han kunne finde det",

sagde den anden, så moster Christine hørte det. Derimod var det hel¬

digere, da kongen skulle fiske i Storåen; da fangede han en laks.
hvilket på den tid var et held.Kongen skulle også besøge nogle af bøndergårdene i omegnen.
Først var de på Vester Tang, hos Mogens Tang; han skyndte sig at
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klæde sig om og smed arbejdstøjet ind i et lille kammer, som han lå¬

sede af, - "og hvad er der så i det kammer," spurgte kongen. Mogens
Tang svarede, at nøglen var blevet borte, den Iå i hans vestelomme.

Hans kone viste grevinden om. "Der kommer vores koner," sagde Mogens
Det andet besøg gjaldt den tavse stilfærdige Bertel Steffensen fra

Kyttrup; han havde tårer i øjnene, da kongen kom, det tredie Laust

Thomsen, der var den, der bedst kunne føre sig overfor Majestæten,
De fik hvar en sølvpokal til minde om dagen; da kongen så på hjemvej¬

en kørte forbi, stod Laust Thomsen i døren og hilste med pokalen i
hånden.

Kongen var venlig og nådig mod alle, og alle var begejstrede
for ham; hans lyst til at fortælle mærkelige historier kom da også

frem. I. C. Christensen fortalte senere - da han engang spiste fro¬
kost med moster Christine - at da kongen var ved Husby strand, kom

Pastor Østergård fra Husby til stede og havde en stok i hånden la¬
vet af en Narhvaltand; han havde været i Grønland. "Hvad er det for

en stok", spurgte kongen. Ja, det var da en Narhvaltand fra Grønland.
- "Narhvaler, dem kender jeg godt - sagde kongen, "engang da jeg
sejlede ved Frederikshavn, mødte vi en vældig flok Narhvaler, de
kom lige imod os, og saa stak de alle sammen Tanden lige op i Vej¬
ret." I. C. Christensen stod inde for fortællingens rigtighed. 1)

Kongen og grevinden var iøvrigt under opholdet særdeles pæne

ideres optræden, Grevinden tilsagde døtrene til at komme i hendes
1) Nanna Krarup fortæller i brev af 28. dec. 1859 om Kongen og Grev¬

inden følgende historie: Lige efter Vielsen, da de boede på Fre¬
deriksborg Slot, var Kongen i København, men blev køligt modtaget
af befolkningen. Da han kom hjem, spurgte Grevinden: Hvordan har
du det? — "Skidt, og det er din Rakkermærs Skyld". - "Aa, hold

din Flab". Kongen vendte sig smilende til Kammerherren; "Er det

ikke et Satans Fruentimmer, hun mangler aldrig svar.



-180-

værelser og underholdt sig med dem. Hun var jo i det hele kongen en 

god kone, forsaavidt som hun var den eneste, der kunne holde igen på
hans hang til stærke drikke.

Mer har i sin dagbog fra 1861 givet en skildring af disse

kongedage - fra den 5. juli om aftenen til den 10. om formiddagen,
og jeg hidsætter den her:
18. juni. - "Vi taler om Kongen i disse Dage, vi drømmer om Kongen
i disse Gætter, og alle vore tanker drejer sig om Kongen."

30. dani flytter bedstemor, tante Hanne og døtrene op på Loftet,

der sys Flag.Sanfleduli . . Det hele med, at Kongen kommer her, synes mig mæsten
som en Drem; e 4iamieli. i Beskæftigelse hele dagen - smeg Heffareren kom og hanne
alt, jeg hængte Gardiner op flere Steder, lavede og syede Vimpler....

N. jali. "Men sidste Haand blev lagt på Værket, alt blev efterset.
Mødelig angst for ikke at blive færdig i rette Tid, endelig var vi
de i Stand, ret nette, ikke dejlige, især var jeg ikke fornøjet med
mig selv. Endelig kom Fader og kort efter Kongen, vi nejede det bed¬
ste, vi kunde, paa Trappen, men der var lidt kneben Plads. 9. og
jeg fulgte med Moder Grevinden ind... Vigsamlede os derefter i den
nye Stue og fik siden The og andre Ting. Jeg talte meget med Statsraad
Lund1), som var en jevn Mand. Vi gik henrykte i Seng. Jeg drømte he¬

le Natten om Hofvæsen.ta iuli fter megen ham med mit røj gik jeg ned sse og drak rhe og sped
serede lidt omkring og traf enkelte paa min Vej. spiste Prokost paa Sa¬
len med Kongen, spadserede og syede senere, bandt Krandse med Statsraad
Lund i Lindelysthuset. Fru Ingerslev og Tante Anna var til Audiens
hos Grevinden. Den første saa saa sød ud til Taffels. Det var meget

3 O4rkn2) Cmed væs (vtoss¬
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morsomt. Samtale med Sally1) før Taflet, som ogsaa var morsom, Omkled¬
ning og Ppadseretour. The i Haven. Illumination og Sang, en rar

spadseretour med Statsråad Lund.
J. Juli. Ja, nu er jeg lige kommet op. Kongen er kjørt til Amen
for at fiske. Vi havde først bestemt ej at gaa alle til Prokostbor¬

det, men gik dog paa Sallys Anmodning. Han er en pudsig Fyr, der
Stalig er mersom. Efter Prokosten bad Grevinden os at komme ind til

sig, hvor vi da snakkede og hørte Sang, først B. (Dorothea) og saa
Grevinden, og det var altsammen nok saae godt, til Bordet var vi

lfert do ny hvide kjeler. Folk fra Ringkjøbing og Fru Ingerslev var
til Taffels, efter lidt spadseren og Kedsommelighed samledes man med
nat paa til The, men drak den dog inde. Haven var knap færdig, da
kongen vilde gaa ud . . . . . Vi Unge stod udenfor Børen med Lamper
og falgte med Kongen og Grevinden ned til Teltet. Der var megen

Trængsel og Anstrængelse for at trænge sig frem, vi sang noget, og

Folk sang, nogle ganske frygteligt. Bønderne dansede, Kongen saa til.
kegnen begyndte. Vi ledsagede Kongen ind og gik hver til sit. -
(der har altså været "Soiré" den aften for omegnens folk).
H. Meli. Kl. 8 kjørte Kongen til Staby Højskole og derfra til Plante

skolen i Husby og til Havet. Moder og vi 3 ældste var med. Det var
en meget rar Tour; paa Højskolen var der Fresport og Sang . . .  1
Slantsskolen var der ej videre morsomt; derfra gik det tiI en Lejr¬

blads, hvor vi gjorde Holdt, nogle blev, hvor de vare, vi andre tra¬

vede til Havet. Jeg i Forvejen med Etatsraad Lund, som sagde mig, at
de andre drillede ham og kaldte mig hans Flamme; han var i det hele

taget meget venlig, — tilbagekommen derfra spiste vi siddende i
oræsset og opvartet af de fine Herrer, Prokost. Jeg oversjattede mig
da med Kaffe. Derfra kørte vi længere hen mod Mindet, hvor der blev

1) Justitsråd H. M. C. H. Sallv var ekspeditionssekreter i Hofmar,
skallatet.
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sat en Baad ud og trukket Garn for vor Fornøjelse. Der var Sang for
Kongen, og Thomsen holdt en Tale, som var meget ligefrem. Solen ge¬
nerede os en Mol, især den stakkels Moltke1), som for at behage
Kongen maa gaa med en Hue uden Skygge. Det var meget behageligt at¬
ter at komme i sin Vogn. Ved Staby Kirke blev der igen gjort Holdt,
Faster Assens holdt en lille smuk Tale, "Dejlig er Jorden" blev af¬

sunget og Kirken beset. Nu gik det i fuld Fart hjem. Nurtig Omklæd¬
ning og faffel Kl. 7. Jeg havde Statsraad Lund til Bords, vi sad me¬
get behageligt og snakkede. Efter Taflet trak Kongen sig tilbage. Vi
andre stod noget paa Trappen og snakkede . . . . derefter løb vi
op og fik føj paa . . . .  til sidst mødte jeg Block2), gik med ham,
traf de andre og Moltke, man sang lidt og trak sig tilbage . . 

N. Juli. De kongelige, Moder og de 2 smaa og Christine rejste af
sted til xamme Dige. N. (Nielly) og jeg plukkede Kornblomster, bandt

Krandse og spiste med Justitsraad Tally Prokost og gik senere og
drev og venter nu med, hængsel og Smerte paa de Andres Tilbagekomst,

efter næsten at være gaset ud af sit gode Skind af Gtaalmo¬

dighed og gamet og travet i fuld Stas op og ned ad Spirets Trappe

kom de endelig og vor dual var forbi! og Glæden kom, hurtig omklæd¬

ning for de andre, de var glade over Krandsene, vi havde bundet til
dem, . . . Til Bords havde jeg Justitsraad Leuning2). Vi sad ret

godt, men det var dog intet imod Lund. En fjener kom og bad fra
Statsraad Lund om at laane min Lomme. Jeg var nødt til at sige, at
jeg havde ingen; han samlede saa noget i sit Lommeterklæde, og jeg .
1) saptsin F. C. v. Moltke var adjudant; mor fortalte, at han """-

ne egenskab skulle have samme hovedbeklædning som kongen bar. Når
Kongen bar den skyggeløse garderhue, og Molkte sad i en af vognens

bag ved, tog han en stråhat på med skygge, men måtte passe på, når
kortegen drejede ind på en sidevej, så kongen kunne se ham,justitsråd 6. C.B.Block var chef for Gentralbureauet - vistnok

2)
under civillisten.
justitsråd C. A.Leuning var byfoged i Ringkjøbing og herredsfogen5)
Over Ulfbork-Mind Herreder.
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fik det siden. Det var sent, da vi kom fra Taffels. B. (Dorothea) og
jeg tog vort Tøj paa og jog ned, saa Statsraad Lund og Moltke stam
i gåarden . . . . ønskede i vort stille Sind, at de maatte standse
os, hvad de da ogsaa gjorde. Jeg fik Statsraadens Arm, og vi vandre¬

de i Ladegaarden og senere ned påa Tinget, hvor der var Pest for de

22, som holdt Vagt (Bedstefar havde opfordret unge Bønderkarle til

at holde v gt over Kongen om Natten, mens han var på Vosborg), jeg
talte meget med Lund . . . . han troede, at Moltke kunne godt lide

B. (Christine) og sagde om ham, at han var en solid mand . . . . 
Vor four var . . . rar, vi gik frem og tilbage i Ladegaarden, og de
endre Nørfer hver med en af Søstrene. 6. med Moltke, Lund sagde, at
vi to var mand og Kone, og B. vor Datter. Samtalerne mellem os Søstre,
da vi kom op paa vort Loft vare muntre og henrykte i en dæmpet Tone,

e e . e e
18. juli. Op med den sørgelige Tanke, at det var den sidste Dag, gik
ed, mødte hund, men gik fra ham ned at plukke Blomster, mest fordi

jeg generede mig, senere saa jeg dem gaa til Lærkereden og stødte
fam dom, snart efter gik Lund til Kongen, og vi andre gik med Moltke

saa The, og derefter Paaklædning i hvidt; da det var i Stand, spadse¬
rede Molly og jeg lidt i Haven, traf Harthausen1), talte en Del med
han, samledes saa i Dagligstuen, spiste Prokost paa Salen, sagde

Farvel til Lund, som bad mig ej glemme ham, og Moltke. Frap2) bad
mig huske paa sig, naar der blev noget Litografi af Vosborg. I Dag¬

ligstuen blev der atter taget Afsked. Fader har faaet en meget smuk

Saadefar Kongen og Moder en Brystnaa1+) af Grevinden tilligemed den¬
1) Kammerherre Harthausen var Staldmester.

Statsråd Trap var kabinetssekretær.2)

3) Gulddaase med Kongens portræt paa laaget omgivet af perler, sider
og bagside er meget smukt dekoreret med guld i flere farver (fra
arbejde, duatre couleurs) Andreas købte den i sin tid aft r
Christine, og P.6. har senere købt den og ejer den nu.

Guldbrosche med Diamanter og Perler - Mor arvede den efter bedste¬4)
mor, Johanne efter hende, nu har Hans Ammitzbell den
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nes Fortræt. Grevinden rakte os Haanden til Afsked, det gjorde ogsaa
alle Kavallererne, de var saa venlige allesammen. Vi stod paa Trap¬

Den. Vi nejede, de kørte. Hurtig som en Vind var vi paa Balkonen1)
og saa Moltke svinge sin Hat. Nu var den sidste Vogn borte, og vi

--var fortvivlede. Intet havde vi Lyst til"

11. Nuli. Vaagnede fortvivlet, begyndte at flytte, snakkede sig lidt

til Hamer med Tante Anna . . . . Fader kom hjem efter Middag og hav¬
de hilsener fra alle, men ingen direkte, og saa bryder jeg mig ikke

som meget derom. Alle syntes om os, sagde han" . . . .t pår dage senere kommer mor i sin dagbog tilbage til Minder
Om Sengåbesøget og om sine samtaler med Statsraad Lund, - om denne
har været helt forsigtig i sine udtalelser til den unge, og ganske

uerfarne pige, er jeg ikke helt sikker påa, hun er i alt fald meget

gtaget af ham, selv om hun næppe har tænkt sig nogen varig forhindel¬
se. Hun fortsætter derefter (vistnok om den første kongedag) "Ved
føflet havde jeg Moltke til Bords, som jeg dengang fandt lidt tør,

vi talte ej meget sammen, dog han var vist en mere alvorlig Mand, og
syntes ej rigtig om, tror jeg, at Justitsraaderne Sally og hloch

gjorde saa meget Commers med den gamle Sognefoged. Efter Bordet klæd¬
te vi os i hvidt og gik sammen, Sally, Bloch og en Gancellist Habon2),

der sang noget for os trestemmigt. De havde smukke Stemmer. Vi spad¬

serede videre, og Bloch sagde, at han altid ved Vosborg vilde tænke
paa de hvide Damer; der blev nu set paa Chrene. Kl. var 9. og vi
maatte skynde os til Grevindens Have, hvor vi af hendes rjener blev

indladt. - Det er sandt, før vi gik med Nørrerne, havde vi truffet

Lind fra Ulvsund, og Fader, som havde fortalt os lidt om, at Grevin¬
den var lidt utilfreds med Arrangementet. Vi gik altsaa op ad Vold¬

gangen, hilsede paa Kongen, som sad paa Volden og red. Vi fik vor The
1) ve( Eltamen over Tarneresaen
2) ikke nævnt i Statskalenderen 1861.
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på Volden, passiarede sammen paa Bastionen. . .
Siden gik vi ned og havde nogen Mas med at faa lidt Sang til

at gaa, der var ingen Herrer at faa fat i. Fader skyndede paa en af
Kongens Ejenere, som var saa venlig at løbe efter Justitsraaderne,

som ej kom, og Hoffureren, som kom og sang af god Villie. En pel

Taler blev holdt og Sange sungne, som maaske ej gik videre godt,

lidt uheldig var Valget af "Sparsomt i Norden" til Grevinden, da den
slet ikke passede, og Herrerne — i det mindste nogle - gjorde Bemærk¬

Ringer. Kongen trak sig derpaa tilbage. Vi saa paa Kometen, og jeg
foreslog, at vi skulde spadsere og Lund tog min Arm og vi talte for¬

treligt . . . . Efter Taflet havde han skændt på mig, fordi han ik¬

ke kunde drikke er Glas med mig, da jeg ikke så derover, jeg saa

nok imellem derover, men turde ikke rigtig".

Dette var de store begivenheder, men også iøvrigt var der jo¬
som det fremgår af de oiterede dagbogsoptegnelser, et stadigt ryk¬

ind på gården; der var ikke mange dage imellem at så den ene så den

anden kom på besøg.Søtrene havde det udmærket sammen; man ser af brevene senere
hen, hvormeget de holdt af hinanden og hvor nær knyttede til hinan¬
den de var. Da grandmama var død, og bedstefar ombyggede den del af

søndre hus, hvor hendes lejlighed havde været, indrettede han oven¬

over karnapstuen en lejlighed for døtrene, en dagligstue med altan

over karnappen og 2 soveværelser bagved, og her indrettede de sig
hyggeligt, gjorde små selskaber i "jomfruburet", som det kaldtes
og var meget glade ved deres værelser og udsigten derfra ud over la¬

degården.
De havde fra barndommen af skrevet fortællinger og vers - der



-186-

er et pudsigt brev fra Dorothes til Mor, da denne er i København med
forældrene i 1853, da Dorothea er 10 år gammel: " - "jeg har digtet

en Somedie igen, som hedder Pigens Angstelse. Jeg har digtet to
"små Tange og et him. Jeg digter meget i denne tid; men jeg synes.

at en migter skal prøve sin Kunst. Molly Cikker (3) og vil sige Vis¬

tigheder, men ak, hun kan ikke. - -.e men også senere, da de bli¬
ver ældre, rimer de, når de sidder sammen, - f.er. følgende lille -

lt godt karakteriserende - rim;
"Begnen styrter ned i strømme,

"Thilde syr, så godt hun kan,

Nielly i sofsen men dremme.
"Marie ønsker sig en mand
Horothea sidder ved sit klaver
"Christine i "Berlingeren" sør,

lle ejebliksbillede, der giver en situstion - eller

"Naturen Molly elsker,

"hun vanker i en Mose

"og kommer hjem med våde ben
"og blomster i en pose."

men iøvrigt må det siges, at de 5 døtre - Thilde kan man ikke regne

med - gik rundt i det store hus uden egentlig at have noget bestemt

at tage sig af, - de havde på omgang "uge", hvori de sørgede for at

skænke the eto. 2 vaskede fin vask, strøg og sørgede for tejet, og

en så efter rengeringen, men pligter, som helt kunne optage den
havde de ikke. Undervisningen hos tante Hanne, som jo stadig fort¬
sattes, både i dansk, fransk og tysk, og hos bedstemor i engelsk,

kunne jo slet ikke fylde deres tid, selvom de skriftlige arbejder
til "tantes time" vel nok kunne tage nogen tid. hvilken værdi det

var, at de skrev dem, kan jeg ikke afgere, nogle af de noveller,
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som mor afleverede og som blev læst op i timerne - de strakte sig
over flere timer - er bevarede; hvad jeg har læst, er uden værdi,

romantisk vrøvl, som dog vinder søstrenes interesse. Bedre er, hvad

han skriver om sit liv "En mag af mit ophold på Aldershvile". "En

Dag i Viborg" og særlig "Krindringer af mit Liv", som jeg ovenfor
har omtalt og citeret, og som giver en for os ganske værdifuld
skildring.kon de havde intet, der fyldte dem og gav deres liv indhold.
derfor også deres stadige bestræbelser for at have noget for, der

hande fordrive tiden, dels besøg udefra - de sad og kiggede efter,

om der ikke skulle komme en vogn ind gennem porttårnet - dels ud¬

rte tær til præstegården, til møllen, til "Marieberg", til højskolen
taby; der er stadige kørsler eller spadsereture så til et sted,i B

sg til et andet. Men på samme konto må nok skrives deres stadige ar¬

lang menter med komediespil og tableauer. Ovenfor er nævnt forskel¬
lige e sompler, men det fortsættes stadig, og det er tableauer, som

Han skulle synes krævede store forberedelser, men som måske har væ¬

ret ret primitive, - ved bedstemors fødselsdag i 1861 gives: "Laban,

Jacob, dachel og Lea", "Italienerne" og "Tolv med Posten" - Når de

er så men med andre unge, leger de ofte ordsprogsløg, - selv ved et
bryllup, hvor man ganske vist mødes kl. 12, så tiden må jo gå med no¬
get, og efter bordet ved bedsteforældrenes selvbryllup, - og der
skal ikke mange gæster til, før der danses.Her leges stadig, når de er sammen med andre unge "enkemand",
æblindebuk" osv. eller pantelege, eller der "skrives sedler" af for¬

skellig slags.Mor følte tomheden ved dette liv; hun Ville ud og lære noget.
og skrev til bedstefar herom - hun nævner skræddersyning og husger¬
ning; han svarer (5. decbr. 1862), at hun je kan lære, hvad hun be¬
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høver at kunne af skræddersyning hjemme, så derfor skal hun ikke
tege ud. Han mener egentlig også, hun kan lære husholdning hjemme,

men tiltræder dog hendes plan om at komme til Bybe præstegård og væ¬
re i huset der. Brevet er venligt og påskønnende hendes iver for at

lere noget "som kan være til Nytte baade for Dig selv, som for Dine
fofælare og Endre." Hun har foreslaaet, at hele husvæsenet skal over¬
lasts til døtrene, og at Stine husholderske1) skal siges op - det er

han batænkelig ved. Enden på det blev, at mor kom 14 dage til Alders¬

hvile ved Ringkjøbing, hvortil Marl Koefoed var flyttet fra Thim Møl¬

18, fer at lære mejeri, skønt dette så vist ikke kan læres på 14

dage selv hos en dygtig Mejerske, og derefter et pår måneder til
Marm præstegård hos hendes kusine Marie; dennes mand pastor Barboe
var forflyttet hertil fra Kjaltring. Det var i 1862, mor var i Dybe

fra 18. januar til 5. marts, - da hun var hjemme tiI sin fødsels¬

dag, afstanden var ea. 25 km, men jeg har indtrykket af, at hun spad¬
serede hjem - og derefter fra 21. marts tiI 12 maj - altså ca. 3

han der ialt, men mor må have syntes, at det var tilstrækkeligt..
Hun var glad ved at komme hjem; Harboe syntes hun ikke rigtig om,

Bedstefar var glad for sine døtre, også for Thilde, som han
altid var kærlig imod, og klagede aldrig over, at han ingen sønner

havde fået. Han havde ingen egentlige planer om sine døtres fremtid,

syntes ikke nogen mand var helt god nok til dem, og vilde ikke være

kød af, om de alle som ugifte boede sammen på Vosborg; han glædede

sig, da moster Christine havde sagt"Rej" tiI en frier; hun var ind¬
skrevet i Stevringgaard og fik hævning derfra, indtil hun giftede
sig, hvilket ikke var tilfældet med nogen af de andre.

1) Det var om hende, at smughandleren Søren Feld sagde: "De sæjer,

the jen kan eet kom til Kom uden å sie å pav. A sæjer te jen
set kan kom til Vosborg, uden å sie Stine husholder".

Eds¬

And
er

te
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Mor døtrene var dette liv som anført imidlertid ikke tilfreds¬

stillende; de havde som alle andre unge romantiske drømmerier, men
manglede i høj grad jævnaldrende og ligestillet ungdom til omgang.

Efter at Krarups var flyttet til Flødstrup, blev han efterfulgt af

en pastor Børgenhammer, der konfirmerede Moster Christine; efter ham
kom der en præstefamilie Ingerslev til Ulfborg, som blev nære venner

med familien på Vosborg, men de havde kun små børn, så selvom de
kom til Vosborg tidligt og silde, var der ingen jævnaldrende unge

på dette sted; så var der præstefamilien i Staby, Aasens, der også
som meget på Vosborg, men de havde kun 2 små piger. Døtrenes kæreste

omgang var forstander Sørensen på Staby højskole, der var munter og

livlig, medens konen var mere tung; ham var de meget optagne af, han

spillede komedie med dem, og fra hans tid stammede det årlige besøg

af højskolens samlede elevflok, - veI en snes mennesker - på Vosborg,

hvor de blev vist om, beværtede og dansede tilsidst. Hans medlærer

Raas var også en skattet omgangsven på Vosborg. Der var, som jeg al¬

lerede har omtalt, en stadig køren eller spadseren frem og tilbage

til Staby, idet man tilfods skød genvej over engene, men Sørensen

gik dog en aften vild ad denne vej, han mente, det var lysene på
Vosborg, han så, og så var det lysene fra Gærding på den anden side

den, men han kom da frem med en times forsinkelse.Mor var en overgang meget optaget af denne højskolslærer Raan
. hans skønhed, hans bløde, mørke hår - og hun søgte stadig at træf¬

re ham, kiggede efter ham i kirken, og var de sammen ude, søgte hun
at få ham til bords, hun dansede med ham, spadserede med ham, han

fulgte hende på vej, når hun gik hjem fra Staby, men da han frier
til hende, bliver hun fortvivlet, det var ikke meningen, hun elsker
ham ikke, så hun kan tænke sig at binde sig til ham, rent bortset

fra, at bedstefar aldrig ville give sit samtykke til hendes forbin¬
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delse med en højskolelærer uden udsigter. Der er noget underligt
usundt ved det, for hun kan dog ikke slippe ham af sine tanker og

drømme, og da han forlover sig med Hartvigia Petersen, der er i hu¬
set hos sin svoger højskoleforstander Sørensen, må hun kæmpe med sig
selv for at være glad ved denne udgang på sagen. Hendes fætter Peter
Kraruz, der også var en smuk ung mand, viser hende fra barndommen og
ungdommen af megen hyldest, og hans søstre er misfornøjede over, at

mor ikke afviser ham bestemt nok, - hun er øjensynlig også noget be¬

taget af ham, og dette bliver ved gennem en årrække, skønt han efter¬
Tanden holder sig borte fra hende og ikke skriver til hende eller

konmer på Vosborg; hun man ikke lade være at tænke på ham og er ked

af, at han ikke skriver, men forloves med ham vil hun ikke.

Det var mangelen på jævnstillet ungdom, der bevirkede, at de
unge piger - mor i hvert fald — ikke kunne lade være at beskæftige

sig med de få, der var, på særlig måde. Kom der en fremmed til Vos¬
borg, var det en stor oplevelse, og unge mandlige gæster satte de

unge pigesind i stærk bevægelse, - men bedstefar i stor uro. Der kom

en løjtnant på besøg, han Iå vistnok ude på opmåling og boede på

Vosborg, og bedstefar skriver straks til bedstemor om at passe på;

hun samler døtreme og taler alvorligt med dem, deres far vil ikke
have, at der gås alene med løjtnanten i haven. Mor bliver meget op¬
hidset, - "han er ikke farlig, det lille menneske" - men faderens

mistillid irriterer hende, og hun finder denne stadige passen på
Redværdigende. - En anden gang i sommeren 1865 kommer 4 studenter -
2 Sohlichtkruller (den ene er den senere departementschef Andreas 8.)
en Gyldendal og en Carlsen, de er meget optagne af dem, morer sig i

4 dage med dem, og tænker meget på dem, da de er rejst.Bendes stadige emne for samtaler med søstrene er "kvindens
derkuelse" og mandens forrettigheder; om det ikke er et udslag af
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denne emancipationstrang, at hun i 1861-62 begynder at ryge oigarer,
ved jeg ikke, men jeg kunne tænke det. Om hun er alene om det, eller
søstrene er med, er jeg ikke klar over, heller ikke, om det sker i
smag eller åbenlyst, - men under et besøg i Flødstrup i 1862 beder

hen, da de unge sidder sammen, Peter Krarup om en cigar og får den;
han bliver "forarget" - men giver hende dog dagen efter nogle "dame¬

sigefer". Mor opgav det - allerede samme år; hun røg aldrig i sine

senere år, så denne lille udskejelse har tabt sig hurtigt.

Redens bedstefar levede, var det, som tidligere omtalt, såle¬

des at en af døtrene ledsagede ham på rejserne til København under
landetingets møder og boede med ham hos madam Nykjøbing. Det var

selvfølgelig en afveksling og ballerne hos slægtninge eller hos bed¬

stemers bekendte optog dem meget, men det var altid vanskeligt for
disst unge landsbypiger virkelig at gøre sig gældende. Mor huskede

endnu i sin høje alderdom med fortrydelse, hvorledes hun på et bal

hos en statsråd Kiedler næsten ikke havde fået danset, skønt hun hav¬

de anstrengt sig meget for at blive fin; hun måtte se alle herrerne
gå sig forbi og sad alene tilbage; så kom hun tilmed i en gal Vogn

ved hjemkeralen, bedstefar havde bestilt karet med 2 heste, og hun
kom i en droske med l hest, men det blev da redresseret, så hun kom

standsmæssigt hjem.et rejse med bedstefar var ikke altid så let; han havde som
tidligere omtalt et hjerteonde og kunne sidde i timevis og sukke;

"Na ja, aa, ja, "og døtrene kumne intet gøre for at hjælpe ham. Han

tog til Sandefjord for at tage bade, og mor var med ham i 1862 - det
var lige efter at hun havde afslået Hasst frieri, så hun var glad

ved at komme lidt bort og lykkelig, da det blev meddelt hende, at

hun skulle med i år.
Den 5te august tager de over Holstebru til Struer og derfra med

dampskibet næste dag til Aalborg. "Aalborg overraskede mig veds
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sgenhed, den er en hel del beplantet", skriver mor om den by, hvor
hun seners skulle bo i 28 år. Dagen efter går de til Postgården og

derfra til Færgestedet over Fjorden; så tager de fra Nørre Sundby
med posten til Frederikshavn, derfra udflugt til Skagen og først den

pat med dempskib til Laurvik, hvorfra turen går med vogn til Sande¬

fafft, hvor de kommer den loaf. I Sandefjord, hvor de blev til den

2 8fm, bruger bedstefar badene. Mor bader også; hun gør bekendtskab

med menge og kommer en del ud på smukke udflugter op i bjergene. En
aftes kommer hun i snak med en ældre dame, som hun troede kendte

bedstefar, og hun blev siden sammen med nogle andre "i triumf ført
til Aendes hjem", "det var en meget snaksom dame, ganske besynder¬

lig, hun havde et rart væsen . . . . og så blev vi der til The, jeg

var me et sulten, jeg fik Rødgred bagefter" - dagen efter oplyses
det, at den pagældende dames mand har været i tugthuset for under¬

sigb, og at ingen ville omgås dem. Bedstefar, som jeg efter dagbogen
sener ikke var med, havde skaffet sig oplysning om folkene. "Det var

en stlalmet forbryder", sagde han. Den 29. tager de fra Sandefjord
til Christiania, som mor er meget glad for at se, og bliver der -

med udflegter — til den 2der september, da de med dampskib tager

over Frederikshavn til Nyborg, hvorfra Krarups vogn fører dem til
Fledstrup. Det er 3 måneder efter provst Krarups død, men tante Ma¬

thilde bor jo i præstegården i nådensåret. Mor nyder i høj grad op
holdet, sværmer for Peter Krarup - som ovenfor omtalt - og bliver
der til den 23. september. Bedstefar, der har været hos kongen, der

opholder sig i Odense, er blevet tilsagt til Taffel (den 6. septem¬
ber), tager vist hjem derefter, men for mor går rejsen først den
23de til Odense og derfra over Vejle og Herning til Vosborg, hvor
hun kommer den 25de efter at have været omtrent to måneder borte.
Jeg ved ikke, om det var på denne Norgestur eller på en anden, at

Ane

r¬
er

7.

saa

8y):

a.
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der er fortællingen om, at bedstefar en dag kom til barberen, en 

lille geskæftig mand, og måtte vente, fordi han tillige var postme¬
ster; og at han, da han på en anden station også skal barberes,
spørger den tavse og indesluttede mand, der barberer ham, om han må¬
ske også havde en anden beskæftigelse ved siden af, og får svaret:

Ja, jeg er bøddel".
Men 22. desember 1862 fejrer bedsteforældrene deres Sølvbryl¬

lup; herom skriver mor i sin dagbog:Suntre i vort sind stod vi op og begyndte at klæde os på,
dejligt stod Solem op, og vejret var yndigt. Tanterne Hanna og Hanne

kom og til os for at se Sagernes Fremgang. Man giksaa ned, hvid for¬

oven, cculørt filke ellers, fløj lidt omkring for at se, om Alt var

rden, saa det brillante Brudebord med de mange dejlige Ting paa,i

Prokoststel fra Viborgerne, Sakker fra Nbl. (Vorborglille), Selvko¬
ger fra Eldershvile, mere Bakke fra Dybe, opsats fra Staby og Husby.

bord med "Jpre fra Forpagterne, Møllers, Christine Hansen, Lampe
fra Tante Danne, Præsenterbakke fra Bildring, Gabarfer fra Folkene

og Slougs Migte fra min h. 1). Efter nogen Venten kom Brudeparret og
Tangen2) blev sunget, og man ønskede til Lykke. Solen skinnede så
klert i den smukke blaa Stue med de gule Gardiner. Stemningen var saa
yndig, man spøgte, man 10e og drak sin The med stor Fornøjelse, der¬

efter gik Foget op i "Kongestuen" til alle Herlighederne. Breve fra
forskellige blev læste, smukkest var det fra H. hjerteligt og be¬

skedent. Folk begyndte nu at komme. Prokostbordet blev fuldført, og
Thokoladen kom frem. Seputation fra Ulfborg med Pastor I. (Ingerslev),
som bragte en Kande, dejlig Kande var det, af Sølv, og Deputation
fra Gørding, vemb og Fuur med en Sølvkaffekande. Fra Lybe, fra(1) Hann H  efter det afeldede Frieri. H  "  a

forlovelse med Hartvigia, der finder sted i januar 1869.

2) Mor havde skrevet en sang til forældrene.
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jaltring kom de, man spiste Prokost. Kaptain Jermin og Toldfv.

Kiert kom, Borg1). Tangs fra Ringkjøbing, men ellers ingen uden de

ventede. Folk samledes efterhånden, spiste Prokost, og var elskvær¬
dige. B, saa saa smuk ud, ja, alle Mennesker var der i deres bedste

stads. Fruerne i ny Kjoler, de unge Damer først i Prokostdragt og
enere i hvidt. . . . . Efter at være paaklædt i hvidt med et nyt

Sladem af røde Blomster i Panden, gik jeg snart med den ene, snart

med den anden, en Tid med min Nic02) frem og tilbage i den nye Stue,

M. og Derg stod der og efter at have talt noget med hende og dem
tog vi mod til os øg præsenterede dem for hinanden, hun svarede mun¬
tert og vonligt. Fader var saa yndig, saa glad, Moder ogsaa, hun saa

saa pæn ud, vi havde hjulpet hende med hendes Paaklædning. Vi vente¬

de en Tid paa Sorydons. Dalgaards og saa paa Maden, jeg for omkring

paa Talen, hjalp lidt hist og her, uddelte Ordrer og var saa glad
saa glad, hvor var det muligt andet. Mine ny hvide handsker blev
lidt sorte, men hvad gjorde det. Endelig var alt færdigt. Jeg ønske¬

de saa smaat at faa N. til Bords, men Berg trak i Hast sine hvide
Randsker paa og ilede til, og saa satte vi to os ved den ene Bord¬

ende, og jeg agerede Værtinde der. Salen var saa dejlig pyntet med

Tuirlander, flag og Noget oppe ved den ene Kakkelovnsplade, som var
meget smukt. Oplysningen var ogsaa god. Damerne tog dem ud med røde

Kinder og straalende Øjne, og Herrerne saa ogsaa godt ud, idet mind¬
ste var H. meget smuk. Jeg talte noget med Berg, han var uden Ring,

hvilket foruroligede mig. Stegen kom frem og med den Tangene og Skaa¬
ler, Brudeparrets af Pastor Ingerslev, senere flere andre, saa vores

og Brødrenes. Fader talte en Del baade muntert og alvorligt - for¬
tjente vi kun denne Kjærlighed ret, skønner vi paa den. - Han vandrede
ned og bød hinanden velbekomme, drak Kaffe. pusbiarede og Nørte fler
  us Vosborg.1) Liskiins"Deek" : nt."Tannes Nibee og i huset hos Onkel Noe,
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stemmig Dang, talte lidt med Hartvigia, saa begyndte vi med lidt
ordsprogsleg, Tolk begyndte at tage hjem. Ordsprogene gik ret godt,
Fader var livlig og løb omkring som Christen Gade til stor Moro for
hele Selskabet.

inden vi fik iheen ind, var de fleste af Gæsterne taget bort,

g Folk var nu ogsaa lidt trætte. Jeg fik mig en fornuftig Passiar

med Hansen. Folk sagde Godnat, vore kjære Brudefolk blev fulgte til
derdt semak. Vi andre gik saa til vort Værelse og snakkede en Del,

der blev da talt om H. og jeg tænkte med en Del Henrykkelse paa ham.
fejligt at komme derover1) med vor Nico, tænkte man." Der gives her
dels et ganske livfuldt billede af sølvbryllupsfesten, men dels ser

man også, hvormeget mor stadig tænker paa Hass, og man forstår hen¬

des forsiti lse på den ellers så elskede onkel Noe for dennes yttrin¬
ger ved frokostbordft næste dag, at "stillinger er det første man

skal tage Densyn til, selv ved et Dal - hun tænker på sin højskolelm¬
VCLucLraond¬

rer, der ingen "stilling" havde at prale af. Det er ganske iorkæusen¬
Ga, at mor senere — i marts måned 1863 - da Raas er med til indøven
af komedien "deniet fra Ods Herred" og "En Kone, der springer ud af

vinduet" - kan sige "Forholdet mellem mig og B. er nu frit og utvun¬
get". Juletræst pyntedes i dette år på Salen, og derefter tager Mor
til Nybe præstegård for at lære husholdning.i året 1863, som ellers forløber uden større begivenheder,
gør Frederik VIl's død på Glyoksborg selvfølgelig stort indtryk. Red¬
stefar rejser til bisættelsen; mor syr fler om hans ærme, "hvilket

jeg anser for Harrestreger, men Fader holder meget af sin Bang", -

derefter skriver hun følgende lille Hjerteduk "Og jeg ved ikke, hvad
jeg skal gøre, men jeg er ikke bedrøvet, naar Fader rejser, og hol¬
der mest af vor ensomme Ho med Moder alene, som vi kan gøre for,

1) til højskolen.



-206-

hvad vi vil, - omtrent da", men om de uvejrsskyer, der samler sig,

hører man intete - Aaret slutter med følgende i Mors dagbog: "Det

gamle har var forsvandet, et nyt kom ind, de ældre ser med ængstel¬
se, vi med Haab ind i det." Bedstefar får et venligt brev fra
Frevinde ganner med en af Kongens piber som en mindegave; på sølvbe¬

slaget står "Wilipine", så det er nok en filipinegave fra grevinden
til kongen.

I oprinder 1864, og der er mærkværdig liden tale om de uden¬

rigske forhold og om krigen, som står for døren. Han tager afsked
med nogle bekendte, der er indkaldt, men ellers næsten intet. I slut¬
linden af jenuar og begyndelsen af februar er mor i Ringkjøbing hos
familien Tang - hun er der en del optaget af sønnen Lauritz Tang, -

og hos Grev frampes på Kindomgård. Man holder selskaber og laver
tæbleader, og det går meget livligt til. Den 3die februar får man

nedetdelse om træfningen ved Evsunde, hvor fjenden er trængt tilbage,
nen hvor vi har mistet 200 mand, og den 5te kommer der rygter om

Mefeevirkes rømning, som man slet ikke forstår, man spekulerer på,
hvad grunden er, og opstiller forskellige formodninger, da telegram¬
mer sokræfter rygterne; den 7de Februar tager mor hjem til Vosborg

og bringer der efterretningen om Dannevirkes rømning, der gør dem
alle meget bekymrede; bedstefar er bortrejst. Man higer efter efter¬
retninger, men får ingen, før posten kommer; man sender kusken Morten,

som har afløst Knud, til Ulfkær for at høre nyt, så kommer aviserne;

"det er dog bedre, end man havde tænkt sig. Opløbene i Kjøbenhavn var

standsede og havde ej været saa slemme, som Rygtet her gik. Vor årad
havde lidt en Del ved Tilbagemarchen, hvilken var sket efter et
Krigsraad med 10 stemmer mod 1. Mera og Kaufmann var kaldte til Kjø¬
benhavn for at forklare deres Grunde. Stemningen i Hovedstaden havde

været trykket. Monrad havde i en Tale i Rigsdagen forklaret, at
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baade for ham og Kongen var Tilbagegangen kommet lige saa nventet,
som for os Andre. Kongen, hvem man mente var rømt, er i Sønderborg."
De får besøg af en B. Christensen, en broder til Antonie Christensen,

høj og smuk", og som sædvanlig, når en ung herre kommer til Vosborg,
er de alle meget optagne af ham. Han kurtiserer mor i de 4-5 dage.
han er der, men hun bryder sig ikke om ham. Christine "synes godt

om hans rdre, Lidt, Fragt, Smil, Uniform og Stilling", men mor tæn¬
ker ikke særligt på ham, - mor kalder ham herredsfoged, men i Stats¬

kalenderen for 1865 er der ingen herredsfoged Christensen. - Han
frier i begyndelsen af 1865 til mor; hun afslår, men kan alligevel

ikke lade være at tænke på ham, - det gør altid indtryk på hende,
når hun ser, at en mand har været forelsket i hende. Det samme gen¬
tager sig, da hun i de følgende år får frierbreve, først fra en løjt¬

nant, der har været på Vosborg, derefter fra en ang mand fra Bek¬

Mark, — vistnok forvalter. Hun er ganske klar over, at hun ikke vil
have dem, men føler sig smigret over, at de frier til hende, og
tænker bag efter en del på dem.i foråret 1864 piller man "charpi", mens de forskellige af¬
terretninger om krigen indløber. Dybbel belejres - Pemern er taget.

- der meldes om en søkamp, hvor vore skibe Sjælland og Skjold har

har trængt de prøjsiske skibe tilbage. Den 29. marts kommer 100 dan¬
ske soldater til Vosborg. Han slagter 2 kalve, der kommer i suppe¬

gryden, "vi så fra vor Altan dem komme genhem tårnet, marcherende
nok så pent, og det var så morsomt at se dem komme op i gaarden.
stolde i deled og så sætte Bajenetterne i Fyramide." Der dækkes til

Soldaterne på Salen, officererne og familien spiser i spisestuen. -.
"Sang med Soldaterne, og det var saa opmuntrende. Flere af dem var

nette, Andre lidt mindre nette."
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a de marcherede af, fik de det uldtøj, som man havde forar¬
bejdet på Vosborg til hæren "en smuk Sergent fik Moders Schawl, som

klædte hans smukke krøllede Nakke".

På kom"er meldingen om Sanderborgs bombardement og derefter
om Lybhels fald den 18. april. "Folk er så overspændte og snakker

om Garibaldi og selv (at) ride om med ham." De tænker lidt på at
samle folk i skolen for at give rigtige oplysninger, men det bliver

næppe til noget.
Hjenden trækker op i Jylland - det siges (25. apri1), at der

er danske dragoner i Holstebro, men at Fjenden er i Viborg.

26. Muril. "Fader talte med mig om Morgenen om at sælge Vosborg til
nglenderne - og det nedtrykte mig så meget. Den Tanke at forlade

vort lykkelige hjem var saa tung . . .   30. April C. (Christine) og
N. (Nielly) og jeg fik talt en Del sammen, også de vidste, at der

var Tale om at sælge Vosborg". - - - Dette bliver dog ikke til no¬

get. Om der er ført virkelige forhandlinger, ved jeg ikke.
2. Maj meddeles det, at 600 tyske Soldater er kommet til

Ringkjøbing. - Bedstefar sender Morten ud for at få noget at vide.

og denne vender tilbage med bekræftelse af rygtet. Den 51s tager

bedstefar til Ringkjøbing, vendte tilbage, "og fortalte os en hel

Del om Tyskernes Lumpenhed, og Fader var meget optaget deraf". Man
venter så småt Tyskerne på Vosborg, de meldes også nu i Holstebro,

som de dog forlader den 7de. Sejren ved Helgoland den Ude maj rap¬

porteres med begejstring.Den 20. maj skriver mor i sin dagbog: . . . . "Vi spiste Prokost i
Lindelysthuset i høj Munterhed; Fransk med Tante, og derefter kom
Fru Hammer med sine to smaa Piger og Fru Plesner med sin søn Johan

nes, først var vi lidt forlegne, men vi syntes så godt om dem".
kan ikke være andre end bedstemor Hammer1) og hendes to små døtre

(830-1912), girt1) Laurd )Meriekder idesanr
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Anna1) og Frederikke2), der med sin søster, gift med pastor Plesner
i Vederse, besøger Vosborg den eftermiddag.

Bedstefars fødselsdag 26. maj fejres på sædvanlig måde med

stor middag.
I juni måned kommer fætteren Rasmus Fenger2) i besøg, straks

blusser flammen op, han frier tilsidst til Dorothea, som afviser ham.
Bedstefar skal mede i Rigsrådets landsting, og mor ledsager

had til København; fredsbetingelserne overvælder ham ved deres hård¬

hed, han er meget Redtrykt, men det bliver bedre, da han får talt
med Cris Lahmann, der opsøger ham. Mor længes hjem, men er glad, da
hun har besluttet sig til at blive hos bedstefar

Den 18. juli skriver mor: "Fader gik til Rigsrådet, men kom
straks tilbege igjen med breve fra hjemmet, de havde set Tyskerne.

7 Officerer og 30 å 4o kenige havde spist til Middag hos dem og væ¬

ret meget manerlige. C. (Christine) havde været ude at ride og mødt

en, som havde holdt en fistol i Vejret og just ikke talt saa meget
boed, men C. var kjæk, siden havde hun givet dem spidser og i det

hele taget været meget kjæk.Vor samstemmer ikke med bedstefar i, at vi nu må søge at kon¬
de i godt forhold til tyskerne, - læser et "smukt Digt af Hostrup

om, hvorledes vi skal hade det Tyske herefter: Rej, ikke Fred og

Venskab. Jeg tænkte ved mig selv, at hvad mig angaar, vil jeg aldrig

lære Tysk mere eller bruge et eneste tysk Ord". (14. Aug. 1864).
1) Anna Hammer (1858-1916), senere gift med Kommander Ger.Maegaard.

2) Frederikke Hammar( 1860-1927), senere gift med Bureauchef, Kap¬
tain H. H. Kjølsen.5) Rasmus Fenger, søn af Peter Andreas Fenger dyrlæge, agronom.
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"Fader har talt en Del om vor Sag (den danske Sag), og det har for¬
stemt mig lidt, da jeg synes, han vil for meget Fred og Venskab."

(20. Bugust 1864) Rigsraadet hjemsendes, og de tager med dampskib

hjem iste September til Aalborg, - derefter påny med skib over Thi¬

ames ti Struer, hvor Morten venter med vognen, og de er ljemme på

Vosborg den 3. Septbr. ved Il-tiden.
en ddt er en søndag, og der samles en del fremmede på Vos¬

borg om aftenen: "Ved Aftensbordet sad jeg hos Sørensen og talte

Om disse mørke Tider, og hvorledes han havde haft det; der blev sun¬
Dag eg holdt nogle Taler, og jeg følte en Sorg og Begejstring, jeg
øj har følt i Kbnvn."

Dkkel Nikolaj Meinerts erindringer, som jeg har omtalt for¬

en, hvor geg skriver om familierne Meinert og Tang, er kommet til

tedeelg i dette efterår, og der læses højt i dem; han har revideret

sit manuskrigt i 1861, og det går vel altså nu på omgang i slægten.
Bedstefar tager påny til København og er bl.a. tiI selskab

nes grevinde Danner. "Det Fornemme har en Tillokkelse for Fader,

som jog ej man fatte." (skriver mor 13. Oktober 1864).B. Dovenber skriver mor: "Her er kommet Brev fra Fader. Freden er

sluttet. 6 Uger skulde vi nok endnu beholde de Hundetampe". I Novem¬
ber-December kommer det sædvanlige besøg i Viborg, hvor de ser kon¬

estasen i anledning af en kirkefest i domkirken. Mor spejder efter,
Om der skulle være nogle af deres venner fra kongebesøget på Vos¬

borg "jeg så på de gamle Bekendte, men de kendte vel ikke mig" (2.

Secember 1864). Så ender dette sørgelige Aar 1864.I 1865 får de i januar - da bedstefar ikke er hjemme - det
besøg af "den gale" Grev Haben, som vi ofte har hørt om. Mor skri¬

ver (27. januar) "Vi sad i Mørkningen paa Gulvet i en Klynge, da

Else opskræmmede os som Agerhøns ved en Hilsen fra Grev Haben, som
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spurgte, om han var velkommen. Nu gik der nogen Tid i venten, og en¬
delig kom han, fuld, ub hagelig, støjende, vrøvlende, ja, det var

da rigtignok uhyngeligt, han sagde mig rigtignok nogle Gomplimenter

om mit smukke Ansigt -, men senere var jeg sur, sagde han. Samtalen
ved bordet var vrøvlet i høj Grad, og opfyldt af Eder og Skældsord;

til Lykke gik han tidligt til ho, og vi sad så og kunne atter trække
vejret. Det tog meget paa Mor.

Meng2e. Han nørte hans Brøl gennem Huset, men efter Prokost vilde han
då rejse . . . . Hamen spiste Prokost, og uagtet han ej var saa slem
som aftemen før, var han dog rasende ubehagelig, commanderede med

os og Holkene, ondelig rejste han, og vi var fri.s
Dette forar er moster Christine med bedstefar i København.

Han overhenges af sin stadige ihærdige tilbeder Frederik Meinert,

det plager hende, og det hjælper ikke, at hun afviser ham. De andre

søstre er lede og køde af hans besøg på Vosborg og omtaler - håde

Mor og moster Nielly - hvor ubehagelig han er over for dem, så to¬

men molles dem har ikke været venskabelig.
Vor skriver i sin dagbog (1/4 1860) "Frederik og jeg sagde

Einseden Brovneder, hvilket ej er noget nyt". Nielly i et brev af

5. Høj 1870: "Frederik M. vil herned, saa skal der gives de sædvan¬
lige Soener. Christine muggen, Frederik krampagtig, mod mig er han

nu altid grov i lutter vittighed", og senere i et udateret brev;
det meldes, at Fr. Meinert er kommen "Du kan tænke Dig, hvor lange
Ansigterne blev - - - - og nu har vi den samme fortvivlede Scene,
hvor han følger 6. som en skygge, - - - sidder og stirrer på hende
med det underlige fortærende Blik, og C. bestræber sig for at være

sig selv, men der bliver dog noget pinagtigt over det hele.

26. April skriver mor: "Da vi sad ved Prokostbordet kom Brødrene
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Hammer, og vi havde en far Dag med dem. Oaptainen1) er en prægtig

Mand, hans Broder Løjtnanten2) (vist ugift og uforlovet) var knap

så elskværdig, havde sørgelige Meninger om Danmarks Fremtid. Ved

Bordet fortalte Gaptainen meget livligt om en Tour ind paa Afrikas

Tyst ved vore Besiddelser - det var rigtignok værd at høre. Efter

Bordet gik vi en four omkring i Haven, og der fik jeg da spurgt Gap¬

tainen, om han troede, vi fik Slesvig tilbage. Det troede han, og

hans meninger var i det hele taget ej saa meget sorte. De drak saa
rke og tog med til Broen for derfra at tage med Posten - - - Hansen2

var Her og nød Hammer. Nielly var helt vek.også ingers farfar har altså besøgt Vosborg i mors unge dage.
Dette ar tager Nielly med bedstefar til Sandefjord, og i

foråret 1866 tager bedstefar med Christine og Molly en længere rejse
til Italien. hjemme gar livet sin rolige gang. Døtrene holder sysko¬
le, som de har gjort det i flere år, med småpiger fra sognet. Mor

spiller først med Dorothea, der som den mest musikalske fungerer
som lærerinde, senere med Oamilla Hansen først i Møllen, senere ef¬
ter dennes flytning til Vosborg, i forpagterboligen, og Gamilla
bliver hendes meget gode - og fortrolige veninde, med hvem hun kan
tale om alle ting, også om sine tilbedere og sværmerier. En anden
veninde, som efterhanden bliver hende meget kær, er Sabine Bøgsbro,
som er i præstegården i Staby hos pastor Assens, og med hvem hun
også snakker meget fortroligt.hendes meget varme venskab med højskoleforstander Albreokt
Sørensen, som hun højagter og beundrer som idealet af en mand, kul¬
minerer i, at hun foreslår ham, at de skal være "Dus", hvilket han

sccepterer, skønt det vækker en del opsigt; han bliver senere Assens
1) Gaptainløjtnant 6. C. Hammer, der var svigerfars far.
2) vistnok onkel Harald Hammer.
3) Forpagter af "Møllen", gift med Gamilla Tranberg, blev senere 

forpagter af Vosborg.
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efterfølger som præst i Staby, og hun hører ham med henrykkelse præ¬
dike i Madum kirke.

Bedstefar tager også dette år (1866) til Sandefjord, men ta¬
ger ingen af døtrene med; han vil dog gerne, at nogle af dem skal
møde ham i Aalborg, hvorfra rejsen skal starte, og mor og Nielly

tager af sted med dampskib fra Struer. De kommer til Aalborg den

29. August, er om aftemen hos stiftamtmanden, kammerherre Dahlstrøm,

  Den næste aften 1. August 1866 hos biskop Kierkegaard, der havde

bedt sin - nu 32 årige amanuensis Hans Peter Barfod om at komme for
at hjælpe med at underholde de unge damer; i bispegårdens have mød¬
tes altså Hans Peter Barfod og Marie Cathrine Tang første gang.

Det var den store begivenhed i mors liv, der gav det en ny
drejning og et indhold, som det ikke tidligere havde haft.


