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Indledning
Af Aage Marcus Pedersen
Far efterlod et stort, håndskrevet manuskript til erindringer omfattende perioden 1892 til 1979. Han
efterlod endvidere et stort billedkartotek fra sine udlandsrejser (postkort) samt forskellige albums
med familiebilleder samt mapper med avisudklip m.m.
Han ønskede med dette arbejde at delagtiggøre børn og børnebørn i livet fra bondedreng i Hvorup,
Vendsyssel til lektor ved Sorø Akademi.
For at gøre det værdifulde materiale mere tilgængeligt besluttede jeg - efter et alt for langt tilløb - at
renskrive og arkivere manuskriptet i sin fulde ordlyd.
Derefter har jeg redigeret teksten ved at fjerne enkelte gentagelser og lignende. De foretagne
ændringer er meget små, og i hovedtrækkene er fars manuskript og sproglige stil blevet fulgt meget
nøje, jeg har således bevaret fars omfattende tegnsætning, som gør teksten kortfattet og levende. Jeg
har desuden scannet billeder ind i teksten. Dette billedmateriale er af varierende kvalitet, men jeg
håber alligevel, at det er med til at levendegøre helheden.
Min søster Gerda Berg har bistået med valg af billeder og korrekturlæsning, og fra Sundby
Samlingerne – Lokalhistorisk Arkiv, Hvorupgård, Nørresundby har jeg fået værdifulde billeder fra
Hvorup, ligesom Lokalhistorisk Arkiv, Sorø har bistået med fotos fra besættelsestiden i Sorø.
Nedenfor ses et udklip af manuskriptets første linjer med fars let læselige håndskrift.

Erindringerne er trykt i 50 eksemplarer og vil blive fordelt til familien, samt sendt til interesserede
arkiver og institutioner.
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Hjemegnen
”Cimbria”
hed den lille passagerbåd, der gik mellem Aalborg og København, og i de 7 år, jeg var student, var
jeg fast passager jul og sommer. Det var trist at indskibe sig i Aalborg, og hvor var det en fryd atter
at indskibe sig i København for at holde ferie hjemme i Vendsyssel! Turen kostede om sommeren
3.50 kr. på dæksplads. Vi nød turen, da vi jo var adskillige kammerater sammen. Vi sov på dækket
indsvøbt i vore plaider. Klokken 3-4 morgen stod solen op! Kl.ca. 8 var vi i Aalborg, og når vi
havde passeret Hals Barre, var blikkene rettet mod bakkerne ved Vodskov og Hvorup.

Et øjeblik lå båden stille for at sætte halsboerne i land, ellers nød vi turen ad fjorden med engene på
begge sider. Hvor er Limfjorden og dens omgivelser skønne, skønnest for os, der har hjemme i dens
nærhed, og som derfor ikke kan slå rod i storbyen. – Og så lægger båden til, og: ”Farvel! Og hav
det godt!” Og med plaiden over skulderen går turen over pontonbroen til Nørresundby: Vendsyssel!
– Det skulle jo være en overraskelse, og derfor var der ikke bil eller andet køretøj efter mig. Bilerne
var sjældne dengang i 1911-1918 (krigens tid). Derfor fortsattes til fods. Jeg havde jo tiden for mig,
og det gjaldt om at gøre ventetiden og forventningens spænding så lang som mulig, for at gensynet
kunne blive så meget kærligere. – ”Man skal ikke jaske med sin lykkefølelse!”- Uden ophold sattes
kursen over Skansen mod Hvorup Kirke, hvor gården Glimmengård ligger i læ af ”Lynghøjen”.
Skansebakken er høj, men hvad gør det; for jeg har noget godt i vente, for hvilket syn mødte ikke
ens blik, når toppen var nået! Skønnere kender jeg intet!
Kaster man blikket mod vest, ligger Limfjorden med øerne Egholm og Gjøl og helt i baggrunden
Øland. Mod nordvest ligger Lindholm Høje, og bagved denne den gamle fjordbund: kærene og
engene med de store gårde Hvorupgård – Bjørum – Vang – Nielsminde for slet ikke at tale om den
Store Vildmose og højdedragene omkring Børglum Kloster og Tise. Midt for - ganske nær ligger
Hedelunds Plantage, og mod øst møder blikket igen Limfjorden med Vodskov og Hammer Bakker
til venstre og i det fjerne Hals Storskov. – Landskabet ligger åbent for ens blik fra Kattegat til
Vesterhav i det fjerne mod nord begrænset af den ”Jyske Aas”, og man nyder atter den friske brise,
hvis det da ikke er blæst og storm! Det er dejligt igen at være hjemme og føle sig hilst velkommen
af havet, for det er jo havbrisen – uhæmmet af skov eller bakker. Det er flyvesandslandet på godt og
ondt, for hvor i verden har vinden sit frie spil som mellem Østersø – Kattegat – og Vesterhav?
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År efter år har jeg alene nydt hvert skridt på denne tur fra Aalborg over pontonbroen til mit hjem i
Hvorup. Blikket fandt hvile i denne vide udsigt for til sidst at blive standset af Hedelunds Plantage.
Her trådte foden ” det gule sand”. Hedelund er en flyvesandsbakke med dybe slugter, hvor en storm
kan grave sig ind og grave sig frem, drivende en sandsky foran sig, som intet kunne standse.

Hvorup og Hvorup Kirke ses nord for Nørresundby. (Kort fra Geodætisk Institut)

Denne sandflugt søgtes standset af Hedeselskabet. Og de herboende bønder skillingede sammen og
- med held. Hedelunds Plantage blev en aktieplantage, og det før så øde strøg blev en skøn plet. Nu
er terrænet overtaget af staten til eksercerplads for soldaterne i Nørre - Uttrup og Hvorup kaserner.
Den strækker sig fra Hjørring landevej i øst til Kammerdalen og Vorbjerg i vest, hvor den store
flyveplads ligger op mod fjorden og helt nordpå til Vadum.
Ad den vej, jeg fulgte, kunne der ikke cykles, her måtte man bruge benene. Ville man bruge
trafikmidler måtte man om ad Nørre - Uttrup (Hjørring landevej) mod øst eller Lindholm Høje mod vest for at ramme Nørresundby og pontonbroen. Men fulgte man stien mod nord til fods, da
var man alene. Der fandtes ikke en eneste beboelse. Dette taler om stedets natur. Men når man så
havde passeret Hedelunds Plantage og standsede sin gang, da lå Hvorup by foran en, mens hjemmet
endnu lå skjult nord for Lynghøjen.

4

Hvorup by
Står man på Lynghøjen og ser mod syd mod Skansebakken, da har man på venstre hånd kirken på
kirkebakken.

Glimmengaard ligger lige nord for Lynghøjen.(Kort fra Geodætisk Institut)

Zacharias og Sofie
Fra kirken mod vest går kirkevejen, og her ligger der på venstre side af vejen en lille hytte. Den er
omgivet af et jorddige, og på den lille lod kunne der måske dyrkes lidt kartofler og nødvendige
urter. Hytten er ganske lille. Taget går helt ned til jorden mod øst og vest. På siderne findes der et
par små vinduer eller glugger. Det er alt! – Her bor Zacharias og Sofie. De er fattige, og det er
uforståeligt, hvorledes de kan skaffe sig udkommet. Jeg husker, hvorledes de arbejdede i mosen og
slæbte sække hjem på deres rygge. – De samlede aks i høstens tid til foder til et par høns. De
arbejdede i roemarkerne og kartoffelmarkerne fra tidlig morgen til sen aften. Selvfølgelig modtog
de mangen godbid fra gårdene, men alligevel!
Zacharias var tækkemand, og der var jo ofte en skilling at tage hjem ved reparationsarbejder, når
blæsten havde været voldsom, men jeg tænker ikke tilbage på de to med medlidenhed. Sofie var
altid i godt humør. Der var altid smil og skæmt, hvor hun nærmede sig, og alt for skånsom var hun
ikke i sin dom over andre, særlig sit eget køn.
Som lille dreng kom jeg ikke så sjældent på besøg hos Sofie. Zacharias så jeg kun lidt til. Han var
på arbejde; men hvor var der hyggeligt i den lille stue! Der var jo kun den ene! Vinduet var næsten
helt skjult bag Pelargonierne – de trivedes godt – og udenfor blomstrede Stokroserne. Inde i stuen
var bilæggerovnen det eneste rigtige bohave. Her var varmt ved vintertide, og så var der sådan en
sødlig duft af røgelse! Det kunne nok gøres nødig, da Sofie og Zakarias måtte dele stuen med kat,
hund og høns. Sengen så man ikke noget til. Den var skjult af et forhæng. – Gulvet var lerstampet,
måske fandtes der en enkelt fjæl, og den ”holdtes” med særlig omhu. For øvrigt var der strøet fint
sand på den øvrige del af gulvet. Sand var der nok af, det sørgede blæsten for. Men hyggeligt var
der.
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Og så var der jo opvokset et par døtre i hjemmet. Jeg husker endnu den ældste, der var pige hos os
et par år i min allerførste levetid før århundredskiftet. Hun hed Laurine og var meget smuk og
dygtig. Kunne Sofie bruge mund, så kunne Laurine bruge næverne. Jeg husker hende kun ganske
svagt; men pludselig var hun ude af syne og var udvandret til USA.
Der stod glans om de unge den gang. De vendte landet ryggen og søgte lykken i det fremmede. Hun
var ikke den ringeste at sende af sted til Californien. Og tiden gik. Jeg kom bort fra hjemmet, først
til Aalborg og siden til universitetet, og når jeg kom hjem på ferie, kom jeg kun i ringe udstrækning
i berøring med ”de gamle venner”, men om Zacharias og Sofie ved jeg, at hun efter Zacharias’ død
kom på alderdomshjemmet i Nørre - Uttrup, og nu og da traf jeg hende da. Hun var åndsfrisk og
glad som altid før. Hun gjorde først undskyldning for, at hun sagde du og ikke De til mig! Men
ellers stod munden ikke på hende om hendes egne kår! Hun var taknemmelig og glad for
tilværelsen. Hun havde aldrig drømt om, at hun skulle få det så godt. Men med hende selv var der
dog sket stor forandring – hun havde fået nye tænder til sine gamle tandløse gummer, og dem tog
hun kun på ved særlig festlige lejligheder. De klædte hende ikke! Men forfængelig var hun, når det
kom til stykket, og hendes ekvipage, det forlorne hår og tænderne bar hun så med heltemod og til
morskab og glæde for os andre. Hun spredte glæde omkring sig, fordi hun følte, at hendes gamle
venner undte hende medgangen. Laurine havde nemlig været hjemme fra ”staterne” og havde lunet
luften omkring sin gamle mor. Ja! Det var kun et par træk af Sofies slidsomme liv.
Skov-Jens og Skov-Stine
I det næste hus – for det var et regulært husmandshjem – boede Skov-Jens og Skov-Stine. Han var
ringer og graver og hjalp også med lettere arbejde på gårdene. Han var nu til års – en smuk gammel
mand, altid net i tøjet og tækkeligt klædt! Til huset hørte en jordlod, der gik helt op til kirken, og
her kunne han dyrke rug og kartofler, hvis jorden ”var hjemme”. De havde en ko og et par får og så
naturligvis hønsene! Bønderne pløjede og besåede jorden, høstede og bragte afgrøden i hus. Sidste
gang jeg deltog i dette arbejde var som student. Jeg husker, at jeg havde huen på! Det var nok 191112. Og så fik vi kaffe! De var nemlig ”holdne” folk. Skov-Jens var sådan en glad mand!
Der var altid fest i huset, når han var med ved bordet! Hans mærkelige latter, hvor også næselyden
spillede med, husker jeg endnu. Skov-Stine var en lille forslidt, skæv og krumbøjet kone, og jeg
husker, at hun af og til lod forstå, at det var hende, det ”kom an på”. Hun var kogekone og forestod
med myndighed forberedelserne og tilberedelserne, når der var ”fest” i bøndergårdene: dåb,
konfirmation, bryllup og ”runde dage”. Så var Stine i sit es! Hun snød næsen i sit forklæde, og
hendes mad fandtes der ikke magen til. Den havde sin egen smag! Så faldt der jo mangen godbid af
til min ven Skov-Jens, og det undte jeg ham.
Deres børn kom godt ”i vej” i Aalborg. Den unge Skov-Jens var rød post i Aalborg, og også de
andre højnede sig over den almindelige norm! De to gamle døde samtidig med, at jeg forlod byen,
og huset kom på andre hænder, men det er en anden historie om Behrent Andreassen og hans store
familie. Han var cementarbejder og ringer og graver efter Skov-Jens (en slider).
Smed-Rasmus og Smed-Ane
Det næste hus i rækken tilhørte Smed-Rasmus og hans kone Smed-Ane. Huset lå lige over for
skolen, hvor jeg jo færdedes fra mit 7’ende til mit 13’de år. Jeg husker dem så tydeligt, selv om de
levede meget tilbagetrukket, mere end tilfældet var med de andre. Til deres hus hørte der en større
lod. Den var meget veldrevet, og den havde både køer, grise og får. Der kom vi sjældnere. En stor
flok børn voksede op i dette gode hjem: sønnerne Peter – Lars – Cilius – Christian og Marinus og
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de to døtre Andrea og Alma. Jeg tror nok, at ”drengene” havde tjent i mit hjem som karle, men dem
husker jeg ikke. De to døtre derimod indtager en fremtrædende plads i min hukommelse. Andrea
var ”pige” hos os i nogle år, mens jeg gik i skole i Aalborg. Hun var en dygtig, køn, brunkrøllet ung
pige, altid tækkelig og venlig. Hun tog del i mit ”arbejde” med levende interesse! Og hvis det en
sjælden gang hændte, at moder ikke var hjemme, når jeg kom hjem fra skole ved fire - tiden om
eftermiddagen, da var Andrea i ”moders sted”, og jeg skriftede modgang og medgang for hende,
mens hun serverede den sene, opvarmede mad for mig – tilberedt netop på den måde, som hun
vidste, jeg holdt af! Og resultaterne af mine præstationer i skolen, nemlig de daglige karakterer
passerede også hendes dom.
Senere hen, når jeg kom hjem på ferie fra universitetet eller Sorø, fik jeg altid først en sludder med
Andrea. Hun var blevet centraldame i Hvorup, og når jeg kom på besøg hos hende, vankede der
altid et bæger vin. Andrea forblev i hjemmet, ugift, og passede hjemmet for sin far, og det var
rørende at se de andre søskende holde dampen og sprede hygge og sikkerhed i det lille hjem, som
med årene fik bygget til og blev udvidet.
Alma blev gift med en landmand, og mine forældre kom hos hende på besøg og blev behandlet
som forældre. Om Alma har jeg et ejendommeligt og for mig trist minde! Når jeg var hjemme på
ferie, hjalp jeg altid til i landbruget. Da hjalp far sig med sine sønner (7), og jeg kunne jo da ikke
sådan ”gå til pynt”. Jeg var - uden selvros - vel skæftet for landbruget - bedre end for studierne -,
og i høstens tid gik jeg med le. Det var før maskinernes tid. Vi havde hverken slå- eller
mejemaskine på gården for slet ikke at tale om selvbinder. Jeg gik altså med le som 2’den mand, og
efter min broder ”bandt 1’ste pigen op”, og efter mig kom så den tilfældige hjælp. På det tidspunkt
var Alma 1’ste pige og gik altså lige foran mig. Jeg gik for nær på og kom til at hugge Alma i foden
med leens od. Heldigvis fik kun træskoen ”kærligheden at føle”, men Alma fik lov at gå hjem til sit
hjem, og jeg måtte så klare mig alene. Men da dagens arbejde var forbi, gik jeg op til Smed-Rasmus
og gav ham en uforbeholden undskyldning og naturligvis først og fremmest Alma. Langt fra at have
skadet mit omdømme i familien blev jeg ven af huset! Én ting er sikkert! Disse to døtre stod og står
i vor erindring med hengivenheds skær om deres personligheder! Men nu efter de mange år tænker
jeg på denne familie med taknemmelighed.
Himmelbo-Sine og Lars Løvertsen
I det næste lille hus boede ”Himmelbo-Sine og Lars Løvertsen”. Det var et jordløst hus, og Sine
havde et udsalg af wienerbrød, stænger og kranse. Forsyningen hentede de i Nørresundby. Det var
”brugt brød”, det vil sige, det var en dag gammelt. Det gik som ”varmt brød” til tjenestekarle og til
hjemmene, når hjemmebaget var sluppet op, og når der kom gæster. – Det var jo også der, vi brødre
søgte hen, når vi havde klaret eksamen godt. Så købte min bror og jeg en 10 øres krans, og når vi så
havde fortæret den i grøften på vej til hjemmet, genoptog vi arbejdet hjemme, men hvor smagte den
kage dog ”himmelsk”.
De to gamle var vist ikke gifte. Der var en datter: ”Daniel Sine”. Sådan var hendes navn blandt os.
Hun var en stor stærk pige med et strålende humør, og hun holdt så meget af min mor og min
bedstemor, der boede på aftægt hos os, og som døde 80 år gammel i 1901. Sine blev gift
søndenfjords med en gårdmand og fik det godt. Også om hende har jeg mange gode minder, og i
min erindring står de omgivet af god vilje og beundring. Flere træk kunne føjes til, men hvad der er
skrevet dækker på alle områder indtrykkene.
I de 6 år jeg gik på Aalborg Katedralskole, foretog jeg turen (7 km) på cykel, når vejret var til det.
Når føret var slet eller vejret for barsk, stillede lærer Nielsen og far et jumbe-køretøj til rådighed, og
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de to familier holdt dette samarbejde gående i rundt regnet 15 år. Vi kørte hjemmefra kl. ca. 7
morgen. Bragte hesten i stald i ”afholdshjemmet” i Nørresundby, og så benede vi, alt hvad vi kunne
over pontonbroen til katedralskolen. Der skulle jo betales bropenge over Chr. IX’s bro, og det var
der ikke råd til. Her vil jeg føje til i parentes, at jeg i de 6 år ikke forsømte én eneste dag. Far
ønskede ikke, at der skulle komme huller i ”lærdommen”, og mor havde ikke noget termometer, og
således forekom sygdom ikke i hjemmet - officielt! Således havde mine forældre heller ikke nogen
sygedag, og mor nåede dog en alder på 93. Far døde, da han var fyldt 70 år.
Når vi om morgenen rullede gennem landsbyen, stod der ikke sjældent et eller to gamle mennesker
og ventede på en ”lift”. De forøgede jo vægten og nedsatte farten, og da kneb det med at nå skolen i
rette tid. Vi havde dog en lille margin hos inspektør H.P. Sørensen: En elsket lærer og ven og senere
rektor i Fredericia. – Jeg tror nok, jeg tør sige, at vi var velanskrevne hos disse gamle koner og
mænd for vor hjælpsomhed. I Nørresundby føltes det som et savn, da lyden af vort køretøj holdt op
med at spille vækkeur for byens borgere, da vi to familier havde afsluttet skolegangen og dermed
vor uddannelse!

Pontonbroen over Limfjorden. Foto fra internettet

Om vore trofaste heste kunne der skrives et særligt kapitel. Vi elskede vore gode venner, og
kærligheden var gensidig. De fik mangen godbid og mangt et kærtegn, når de blev sat på stald til kl.
4 - 5 eftermiddag. De vidste nøjagtigt, hvad der krævedes af dem for at nå rettidigt frem. Hvor de
skulle løbe og, hvor de måtte gå.
Snedker-Thames og Stine
Det næste lille hus beboedes af Snedker-Thames og hans kone. Jeg tror hun hed Stine. Med dem
havde jeg ikke stort samkvem. De boede så fredeligt og holdt sig for sig selv: En fornem familie!
Han passede sit værksted, og ham så vi ikke noget til. Alt var så ordentligt og sirligt! Der var døtre i
dette hjem, og de havde også været tjenestepiger i mit hjem før min tid. De var højt værdsatte og
påskønnede og gik ind til gode kår som gårdmandskoner. Ofte, når de senere hen kom kørende til
kirke fra Vadum ”holdt de ind” hos os og tilbragte eftermiddagen efter kirkegangen hos os. Så var
der sådan en hyggelig og lun stemning hjemme. Det var der nu altid! –
Når alt andet er glemt og skjult under årenes dække, da er der eet minde, der vil leve. – Hvor
gammel jeg har været, ved jeg ikke med sikkerhed, men vel en 4 - 5 år, altså før århundredskiftet.
Mellem mit hjem og Snedker-Thames’ var der én forbindelse, og den var – set med mine øjne –
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meget stærk og levende. Stine havde forelsket sig i mig – eller var det omvendt? Og ofte fandt jeg et
påskud til at besøge hende. På de små ben vandrede jeg, eller løb jeg op til huset og bankede på.
Hjalp det ikke, kaldte jeg på Stine! Hvis heller ikke det hjalp, hentede jeg nogle mursten ved huset,
stablede dem op foran vinduet, og så bankede jeg på ruden med de små næver! Og så kom der liv i
huset! Stine, der var en skælm, havde ventet besøget og stod bag Pelargonierne og lo ad den lille
dreng, der stædigt og med held altid nåede sit mål, for Stine havde altid kage i kassen og en ”knald
brystsukker” i kræmmerhuset. Og så gik turen tilbage til gården, hvor mor og navnlig bedstemor fik
beretningen og fortsatte forkælelsen: lykkelig barndom!
Laafo-Niels og Laafo-Ane
Sønden for Snedker-Thames’ hus lå der en lang, lav længe, og der boede Laafo-Niels og Laafo-Ane
(Laafo-ladefoged). Der var også en del sønner og døtre, og jeg tror, at de alle efter tur tjente hos os.
Ane malkede og slagtede og gjorde alt forefaldende arbejde hos os, når det tiltrængtes. Hun var en
god og dygtig kvinde, en Jætte! Niels var forslidt og havde brok. Det var trist at se ham slide i
marken, navnlig i kornhøstens tid, hvor han ”gik med le”. Ofte måtte han gøre ophold og bringe
skavanken på plads. Der blev jo ikke pylret – selv med svære skavanker i de dage. Af og til tog
Niels sig en ”dram”, men det var jo fattigmandens eneste glæde! –

Postkort med kirken yderst til højre (udateret)

Også i dette hjem viste børnene en rørende trofasthed, og lørdage og søndage var der fuldt hus. Jeg
har tabt dem af syne, men at de har slået rod og er blevet til noget – det er hævet over enhver tvivl.
Ane havde en søster: Hanne. Hun var ikke så stabil som Ane og opholdt sig på fattiggården:
Gildsiggård, der lå sønden for Hedelunds Plantage. Hun havde børn med forskellige, og hun og
børnenes fædre og børnene selv boede sammen der! I min skoletid i Hvorup skole var der til
stadighed en lille snes elever fra fattiggården. De var skolekammerater og havnede i gårdene – først
som hyrdedrenge og siden som tjenestekarle. Nogle af dem har jeg set og hørt om, og adskillige
arbejdede sig frem til gode kår på de store fabrikker, der skød op i Nørre-Uttrup og Lindholm:
Cementen!
Peter Nielsen
Ved siden af Snedker-Thames’ hus lå der en gård, og der boede Peter Nielsen. Han havde to børn:
Gregers (Grejs) og Kristine. Han var en påholdende og arrig gårdmand, og han havde ikke noget
godt ord på sig som arbejdsgiver. Hans jord var nabo mod vores jord, og vi skulle være meget
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påpasselige med vore kreaturer, for kunne han se sit snit tog han dem i ”hus” og så vankede der
skæld ud og eventuelt en bøde. Men velhavende blev han. Datteren Kristine blev gift med fars
fætter Anders Jensen. Efter deres død blev gården solgt, udbygningerne jævnedes med jorden, og nu
er alt forsvundet. Det samme gælder alle de hytter, som den gang var småkårs hjem og skueplads
for megen leg og lykke til trods for de små kår!
Anders Vestergaard
Aller vestligst ligger Vestergaard, og den ejedes af Anders Vestergaard. Sønnen Kren Vestergaard
overtog gården, og efter hans død sønnen Anders Vestergaard, der er ejer af gården nu (1971).
Den gamle mand var med i krigen 1864.
”A stou ved siden af de Meza, da vi retirerede. Han græd”!
Han oplevede 1920 og blev dekoreret. Han var en bonde af den gamle slags. Ham tiltalte vi med
”I”. Der var mange døtre, der alle blev gårdmandskoner og grundlagde ”stovte slægter”. De stod de
frygtelige år igennem i 20’erne og 30’erne, og deres gennemførte nøjsomhed, dygtighed og soliditet
vidner om, hvilke egenskaber der er bærende i trange tider. De skaber tillid udadtil og styrke
indadtil. Begrebet gæld var ukendt! - En familie, der har levet forbilledligt.

I midten Anders Vestergaard ved guldbryllup i 1918. (Kilde: SS-LA)

Per Østergaard
I den modsatte ende af landsbyen lå Østergaard: En lille flyvesands- gård, der lå bag Sofies og
Skov-Jens’ huse. Den første ejer, jeg har hørt om, hed Bertram. Ved hans død solgtes den til Per
Østergaard. Den brændte ned ved juletid omkring århundredskiftet. Der var julebagning, og der blev
”ildet op” i den store bageovn i udhuset. Det var Sofie, der ordnede forberedelserne med tørv og
lyng. Der skulle jo et helt læs tørv til den store ovn. Ved et uheld væltede lygten, der var anbragt
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udenfor ovnen i lyngen. Ved alt held blev Sofie reddet, men gården nedbrændte totalt. Jeg husker
det så tydeligt. Der var østenvind, og gnisterne føg ind over skolen. Der blev hældt vand på tagene,
og der blev dækket med våde lagener, så ilden nøjedes med Østergaard.
Jeg selv deltog i redningsarbejdet, idet vi drenge i de kritiske øjeblikke bragte kirkebøgerne og
andre vigtige protokoller ned i vores lade i skolelærerens jumbe-køretøj. Måske fik jeg ved den
lejlighed øjnene op for bøgernes værd, da de jo blev min levevej. – Per Østergaards Svend og hans
søstre var vores kammerater, men de flyttede fra byen ved gårdens brand, og jeg tabte dem af syne.
Per Østergaard selv flyttede til Nørre-Uttrup til den nye cementfabrik (F.L. Smidth). Her viste det
sig, at han gjorde bedre fyldest end ved landbruget. – Han var en slider og han opnåede at få et godt
navn og en sikret alderdom, og han var en glad mand.
Lars Pilen
De hjem, jeg hidtil har skildret lå ved hovedvejen fra kirken til Vestergaard; men ved Østergaard
tvejede en vej sig sønden om Østergaard mod vest, og ved denne vej lå der syd for Østergaard og op
mod Hedelunds Plantage en lille gård, der hed Pilegaarden. I min tidligste barndom boede der en
ejer, der hed Lars Pilen. Der var en søn, der hed Bertil: Lars Pilens Bertil. Han rejste meget tidligt
til Amerika og har vist ikke ladet høre fra sig. Årsagen sagdes at være ulykkelig kærlighed til Niels
Prinses Sine.
Niels Prins
Niels Prins havde en gård sydøst for kirken mellem kirken og Hedelund. Denne gård er nu borte og
har måttet vige for eksercerpladsen efter kasernens bygning. Niels Prins var en sparsommelig og
nøjsom mand, der var formuende. Han var veteran fra 1864 og bar med stolthed sine medaljer. Han
var vel nok ”lidt til bedste” på grund af sin nøjsomhed, men han aftvang dog flyvesandet sin
velstand. Der blev ikke brugt en øre til unytte, og det gav lønnen i de onde år. - Men tilbage til
Pilegaarden. Den sidste af slægten: Ane Pilen giftede sig i fremrykket alder med en gårdmand ved
Brønderslev, og gården købtes af en dygtig mand: Anders Jørgensen, sognefoged. Ved hjælp af en
dygtig dyrkning, læplantning og læ af Hedelund blev Pilegaarden en udbyttegivende forretning, og
det var et solidt hjem, der stod de onde år igennem.
Linke Maren
Lige i nærheden i skovbrynet til plantagen lå der et lille hus. Der boede en gammel kone: ”Linke
Maren”, alene. Hun omgikkes ingen, og ingen vidste, hvorledes hun fik sit udkomme. En dag lå hun
død i sin seng. Ved siden af sengen stod der en spand med vand, og deri var der resterne af et
rugbrød, blødt op. Det havde været hendes næring. – Hendes leje var gamle klude og halm, og i
sengen blev der fundet værdier i penge og værdipapirer til 40.000.- kroner. Disse penge arvedes af
en slægtning, en gæstgiver i Nørresundby, og han fik nogle glade dage på livets solside, til pengene
havde ”fået ben at gå på”. - Når min vej gik til fods fra eller til skole i Aalborg, passerede jeg forbi
Linke Marens hus, lidet anende og endnu uvidende om, hvilken skæbne, der skjulte sig bag murene
der. –
De skæbner, der skjulte sig i disse fattigmands hytter, granskede vi jo ikke. Således var forholdene
nu en gang – og derved lod der sig ikke gøre noget. Enhver var jo sin egen lykkes smed, og var man
ikke en dygtig smed, måtte forholdene jo blive derefter. Sådan så man på det den gang! –
Anderledes nu! –

11

Thames Ravn og Sofie
Lige i nærheden boede Thames Ravn og hans søster Sofie. Han var en kæmpe med et stort krøllet
hår, i grunden et flot mandfolk, men i min erindring et totalt vrag på grund af druk. Og det samme
sagdes om Sofie. I deres hjem så der sørgeligt ud. De levede sammen og fandt begge trøst i fusel;
men de var begge ejegode og fredelige folk. En erindring bevarer jeg om Thames. Han kom ned til
os en dag og var ædru! Jeg var en lille dreng, og jeg blev så glad over at se Thames ædru. Jeg lod
ham forstå, at jeg var så glad ved det, og jeg blev enig med ham om, at nu skulle det være forbi med
flasken. Da Thames var gået, løb jeg ud til mor og fortalte om min glæde; men mor var ikke så let at
overbevise. ”Ja! vent og se min dreng! Hvorledes det ser ud i morgen”. Selvfølgelig fik mor ret;
men jeg har min erindring om Thames i behold. Den kan kaste lys over Thames og hans svage
karakter, over mig lille blå- øjede dreng, og over min mor, der vidste, at brændevinens magt, den
fattige mands eneste glæde, var overmægtig stor – da som nu!
Skov-Stine og Line
Nu er både Linke Maren, Sofie og Thames Ravn og deres hytter borte! Men lige overfor eller ved
siden af Thames Ravn lå der et nydeligt lille gulkalket hus. Der kom jeg ofte med ærinde for mor.
Skovstine og hendes datter Line ernærede sig af strikning og syning. Man kom ind i huset ved at
løfte klinken på havelågen og banke på ruden! Hvor var her hyggeligt! Og rent og vellugtende af
blomster og røgelse, og her var der ingen husdyr til at forstyrre idyllen eller øge den om man vil,
Skovstine arbejdede med rokken og garnvinden og tenen og strikkepindene. Og Line syede tøj til
børn og voksne koner. Og her var der altid et lille kagetraktement. Der var blot den hage ved det, at
Line stammede så forfærdeligt! Hun kunne næsten ikke få frem, hvad hun ville og hun ville så
forfærdelig gerne berette og høre fortælle. – Jeg ser hende for mig, den lille glade, nette og så
hæmmede kvinde! De forsvandt ud af min tilværelse efterladende kære minder om hygge og stille
fred.
Skrub-Ane og Skrub-Mine
Huset købtes af Skrub-Ane og hendes datter Skrub-Mine. De repræsenterede andre typer. De var et
par dygtige slidere. De påtog sig det hårdeste slid ved alt forefaldende arbejde lige fra roe- og
kartoffeloptagning og tørvegravning til malkning og slagtning. Jeg husker dem hånd i hånd
kommende fra mosen og markerne, snakkende og leende, altid oplagte; et par jættestærke og gode
kvinder, der tog skæbnen med oprejste pander, skånede hverken sig selv eller andre, og de tog livets
glæder, hvor de bød sig til.
Ane havde været gift med Rasmus; men Mine måtte nøjes med kærlighedens frugter, og adskillige
af dem var gode; men jeg kom bort fra miljøet og fulgte dem ikke.
Da jeg kom bort fra hjemmet, skulle jeg jo udstyres til rejsen, og Ane strikkede strømper til mig, der
holdt i årevis til brug og misbrug gennem årtier!
Drejer Mari og Jens Andreasen
Og nu er der kun tilbage at berette om Drejer Mari og Jens Andreassen, og så var der en søn, der
hed Drejer Laurids. De var flittige og fattige folk, som vi ikke havde stor forbindelse med.
Per Vigelsen
Og nu kom vi til Per Vigelsen og hans kone. Hun var en bestemt kvinde, der holdt rent i sit hus. Det
siges at have været hendes mani! Hendes mand Per kørte rundt og solgte kød fra slagteriet; gode
ben og småkød osv. Han var en velset og glad mand, og varerne var første klasse. De havde en søn:
Ejnar, adoptivsøn, han hed i virkeligheden Ejnar Freundlide. Vi var lige gamle og gode kammerater.
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Vi var legekammerater, og jeg husker, at han måtte være forsigtig i legen, for hvis han blev snavset,
måtte han lægge ryg til, når han kom hjem. Han blev senere hen landpost i Hvorup, og vi har fået
mangen god sludder, når jeg kom hjem i ferierne. Han siges for øvrigt at være bedstefader til
balletdanserinden Vivi Gelker – gift Flindt ved det Kgl. Teater. Når jeg passerer dette hus, går der
en følelse af varme gennem mig. Her boede Per Vigelsen og madammen og Ejnar. Jeg kan se deres
skikkelser, høre Per Vigelsens latter i diskanten, og jeg husker legene med Ejnar og mangen god
snak med ham om gamle dage.
Mølle-Morten
Oppe på bakken lå møllen. Der kom vi af og til – ikke ofte! Vi havde selv husmølle på laden, men
det var jo et eventyrligt sted: Sikke kræfter der her udfoldede sig, når der var fuldt sejlpres, og
Mølle-Per, sønnen, regerede med kværnene og sækkene. Der var frit spil fra alle verdens kanter for
alle vinde! Nu er møllen borte. Den var en pryd for landskabet. I læ af bakken og skjult af fyr og
gran lå møllerens hus. Den gamle: Mølle-Morten var gift med fars kusine: Line. Der var hyggeligt i
deres stuer. Line var en læser, og hende kunne man ikke hamle op med. Den ældste søn hed Niels –
Mølle-Niels. Han var skolelærer, ansat ved skolevæsenet i Vejle. Han var en usædvanlig smuk
mand. I ferierne kom han hjem og hyggede sig der og omgikkes ingen. Den ældste broder rejste til
Amerika og kom hjem på besøg: Christian Nielsen: Kris Nelson. Han var en fin mand, og der var
intet forlorent ved ham: Jeg må have været i mellemskolen ved hans sidste besøg. Vi talte engelsk
med hinanden og han besøgte os af og til, når jeg var hjemme på ferie. (Måske besøgte han mig
også i Sorø?). Men også hans skæbne fortoner sig i det ukendte. Der var også en søn: Anders. Han
var også en tur i Amerika, men kom hjem, giftede sig og blev hjemme som landmand. Jeg kan
endnu med stor sikkerhed se for mig Morten med piben varm siddende for bordenden, smilende og
snakkende og Line travlt beskæftiget med bogen eller køkkenet. Der var en god duft af gode dage i
dette hjem. Jeg synes jeg kan huske, at han kaldte mig ”ajunk”. Det må altså have været efter 1920.
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Hvorup skole

Hvorup skole

Men midt i landsbyen lå skolen på kirkevejens nordside overfor Smed- Rasmus’ hus. Her var
Chr. Nielsen førstelærer, og Karoline Jensen tog sig af os små! De var enestående dygtige og hver
på sin vis forbilledlige i landsbyen. Børnene fra de omtalte hjem søgte naturligvis denne skole; men
dertil kom jo så børnene fra fattiggården. Der var som nævnt ca. en snes! Også fra herregården
Hvoruptorp kom børnene, både ejerens og arbejdernes. Og helt ude fra Hvorup enge og Bouet ved
Hjørring landevej søgte børnene til Hvorup skole. Endvidere fra Kæret og Mosen og helt ude fra
teglværket ved Hvorupgaard kom de gående på deres korte ben i al slags vejr; - men om
skolevæsenet senere.
Nu i 1971 er mor og far for længst borte. Glimmengaard er gået på andre hænder, og byen med
omegn er helt forandrede. Hedelunds Plantage er ødelagt og benyttes som eksercerplads og
skydebane. Af Hvorup by er der så at sige intet tilbage. Et par huse og gårde og skolen og ellers
intet. Nørresundby kravler op over Skansebakken og forbinder Nørre-Uttrup med Lindholm.
Kasernerne og flyvepladsen med dertil hørende øvelsesområder og startbaner breder sig ud.
Cementfabrikkerne graver sig ind i højen. ”Lindholm Høje” ligger som et fredet område i al
bebyggelsen. Bakker fjernes, veje anlægges, og som følge af forandringerne ændres sprog, sæder og
skikke. Ens slægt og venner er borte, og når vejen tilbagelægges over bakken til Hvorup Kirke for
at besøge familiens grave, Ja! da føler man sig ikke mere ”hjemme” der.
Man føler vemod i sindet. Er forandringen til det bedre? Spørger man. Den gamle bondekultur og
det gamle trygge bondemiljø er forsvundet. Jeg har i nogen grad følelsen af at være et genfærd, og
en tilbagevenden er ikke mere tænkelig; ikke en gang erindringsmæssigt, og jeg har endda sørget
over ikke at være hjemme her mere.
Da jeg var fyldt 7 år, åbnede Hvorup skole sine døre for mig. Det var året 1899. Lærerinden hed
Karoline Jensen. Hun var lille, kvik og uhyre gemytlig og – bestemt! Der var orden, og der blev
bestilt noget, og det var en fryd at gå i skole hos frøken Jensen. Hun blev for livet mit hjems
veninde, og min mor fulgte hende til graven. Moder blev 93 og frøken Jensen 90.
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Min sidekammerat hed også Pedersen og kom fra fattiggården. Lærer Nielsen skulle jo have vore
navne til protokollen, og jeg husker endnu, at lærer Nielsen spurgte ham:” Hvad hedder du så”? –
”Jens”. ”Hedder du mere? – ja! ”Kom så med det!” ”Christian”! ”Du hedder altså Jens Christian
Pedersen!”. ”Nej! Jeg hedder også Carl!” ”Du hedder altså Jens Christian Carl Pedersen!” ”Nej, nej,
jeg hedder da også Alfred!”. Nu blev lærer Nielsen utålmodig, hvilket ikke skete så sjældent, og
spurgte hans søster Grethe, der havde fulgt ham:” Hør Grethe! Det her får jo aldrig en ende! Hvad
hedder din bror egentlig?” Han har jo navne til et helt kompagni!” ”Ja”, sagde Grethe, ”men han har
da et til! Han hedder Jens Christian Carl Alfred Emil Pedersen”. Jeg husker det fra denne
mandtælling alene! Han brugte ikke dem alle til hverdags! Blandt ”brødre” blev han kaldt Tidsel
Jens Christian, og vi gik altså i samme klasse i 5 år! Da han var blevet konfirmeret, kom han i
tjeneste hos lærer Nielsen, der havde et ret stort landeri med husdyr, og da Nielsen også var en
meget dygtig landmand og meget stor slider, kunne jeg tænke mig, at Jens Christian blev en dygtig
karl. Jeg ved det ikke, da vore veje jo skiltes – for øvrigt kan det rumme skuffelser at erfare alt for
god besked, så jeg lader fantasien råde og bygge videre på de forudsætninger, som skolen har givet!
Selve skolebygningen var en forholdsvis ny bygning med en forstue, ”gang”, der skilte stueetagen i
2 dele”: ”Den bitte klasse” og ”Den store klasse”. Det var to store lokaler med vinduer mod vest,
nord og øst (den bitte klasse) og vest syd og øst (den store klasse). Fra den store klasse gik der en
dør ind til lærer Nielsens privatlejlighed, en lille, gammel, nærmest faldefærdig, stråtækt bygning,
der kun med vanskelighed kunne rumme de mange børn – 8 i alt. Vi to familier passede parvis
sammen og færdedes sammen næsten som søskende; men ”fru Nielsen”, også kaldet ”Madammen”,
var jo også min kødelige kusine, min fars søsters datter – altså forskudte generationer. Min kusine
var blevet degnekone i en meget ung alder og kaldte sin mand ”Nielsen”.
Nå! - Han var en dygtig mand og lærer og en mand med strenghed! Han tålte ingen modsigelse. –
Det var med urette, han stillede frøken Karoline Jensen i skyggen. Hun var så samvittighedsfuld en
lærerinde, at hun var lærer Nielsen overlegen, men han havde jo også så mange ting for, for at føre
den store børneflok frem, hvad der lykkedes over al måde! Oven over skolebygningen på kvisten
boede frøken Jensen i den dejligste lille kvistlejlighed med den skønneste udsigt mod vest og den
nedgående sol! Hvor var der hyggeligt, og hvor var hun altid så proper og gæstfri og glad! Når hun i
erindringen står i skygge af lærer Nielsen, da er grunden sikkert den, at han jo tog sig ”kærligt” af
os i den mere voksne alder og for mit vedkommende, fordi han fik mig lodset ind i latinskolen, men
jeg bekender her, at hun fuldt ud fortjener min beundring på lige fod med lærer Nielsen! Det, at han
var mand og hun kvinde; han var streng og hun blid; han havde de store og hun de små elever, kan
jo også have spillet ind! –
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Christen Nielsen og hustru Else Marie ved sølvbrylluppet i 1918. (Kilde:SS-LA)

Med hensyn til skolens plan, da var den delt i 3 klasser. De små elever (7-9) gik om sommeren i
skole alle ugens dage. Om vinteren 2 dage. – 2’den klasse gik i skole 3 dage om ugen sommer og
vinter. Den store klasse gik om vinteren i skole alle 6 dage og om sommeren kun 1 dag tvunget og 1
dag frivilligt. Skoledagen var fra kl. 8 – 12 og fra 13 – 16 med 1 times middag.
Frøken Jensen lagde en solid grund i dansk – regning – skrivning osv. Lærer Nielsen fortsatte indtil
konfirmationsalderen. Det var jo et vanskeligt arbejde, da eleverne i tidens løb blev meget
forskellige; men så hjalp de ældste de yngste og de dygtigste de mindre dygtige, navnlig i regning,
og lærer Nielsen greb så regulerende ind om nødvendigt. ”Søren Vogns” Peter og jeg arbejdede
sammen en tid. Han var den dygtigste! En dag var jeg kommet lovlig let til det rigtige resultat og fik
som retfærdig løn et par lussinger, som bare bandt os sammen med endnu stærkere bånd. Det var
ikke med nogen større stolthed, jeg refererede dagens høst hjemme!
Eleverne samledes fra alle verdens kanter: Fra fattiggården (3 km), fra Hvorupgaard (4 km), fra
Kæret (3 km) og fra engene ved Hjørring landevej (4 km). Disse strækninger tilbagelagdes til fods i
træsko. Så havde vi fra Hvorup by det lettere med de 5 minutters gang. – Om sommeren svulmede
elevtallet vældigt op, idet hyrdedrenge fra Aalborg og Nørresundby kom ind på gårdene for at
hjælpe til i den travle tid for en ringe løn. Undervisningen led meget under disse forhold, da det var
meget svingende, hvem der overhovedet kom i skole. Udeblivelser kostede mulkter, men disse var
så små, at det selvfølgelig kunne betale sig for bonden at holde knægten hjemme. Om vinteren var
mulkterne højere, og det hjalp!
Om påklædning og hygiejne vil jeg ikke tale, da disse to begreber, hvis de overhovedet kendtes –
var meget liberale. Drengene skulle jo som regel gøre staldtjeneste og føre køerne på græs, før de
gik i skole for at indhente deres søvnbehov. – Lommetørklæder kendtes ikke! Vi havde jo fingrene!
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Skolestuerne opvarmedes med tørv i fyringsperioden. Udluftningen skete gennem et rør ved siden
af kakkelovnen, og dette rør stoppedes til, når vestenvinden stod på. Hvis der åbnedes for fuld træk,
og man puttede papirstykker i, kunne de ryge helt op i loftet. En yndet sport! – Skolestuernes
rengøring besørgedes af eleverne efter skoletid. Skolebordene skubbedes da hen til siden. Der
stænkedes vand fra en vandkande på gulvet, og så fejede vi på livet løs, så tågen fyldte stuen en tid.
Særlig galt var det på de dage, hvor vi havde stuegymnastik om vinteren. Om sommeren var der jo
et ”klatreværk” og et stillads med tove og stænger, og klatre kunne vi! Med hensyn til skoleborde, da bestod de af lange bænke med faste bordplader, der var skrå, og hvor
den inderste fjæl kunne klappes op. Vi sad 5 mand på hver bænk. Der var 5 bænke til drengene og 5
til pigerne. Fårene og bukkene holdtes skarpt adskilte. Hvis en dreng var urolig, var det en yndet
straf at anbringe ham blandt pigerne. Det forblev en straf, livet igennem! – Skulle man ”i gården”,
måtte man klatre over bænkeryggen; det voldte ingen gene. Havde man fået nye træsko, da var det
tilladt at have dem på den første dag i klassen; men også kun den ene dag, for så havde arbejdet i
staldene gjort dem uegnede ”til fint brug”!
I frikvartererne legede vi omkring dammen eller i ”Drøwten”. Pigerne inddroges i legene, og
adskillige folkedanse og børnelege spøger endnu i hukommelsen.
Vi drenge legede ”bold i lu’ (hue)”. Vi ”trak kæde” omkring dammen, eller vi løb på træsko over
isen. Var der sne, kælkede vi, eller vi udkæmpede vældige sneboldkampe i timevis, hvor det kunne
give blå øjne og blodige næser. Om foråret spillede vi ”pind” eller ”skærsten” (om penge).
Indsatsen kunne også være knapper, og det var mor ikke så glad for, for gælden skulle jo betales
straks! Ellers standsede spillet! – Egentlige kærlighedshistorier husker jeg ikke. I erindringen står
skoletiden i Hvorup skole i de 6 år lyst og lunt. Havde vi ikke haft skolen, ville far hurtigt have
fundet på en beskæftigelse i mark og stald. Han var genial til at ”hitte på”. Han levnede os ikke ro et
øjeblik, og protest var utænkelig! Det kom os alle 8 til gode!
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Gården – familien – hjemmet
Lynghøjen
Følger man vejen fra kirken ned til skolen, da tilhørte jorden nord for vejen mit hjem: ”Søndertoft”
og ”Lynghøjen”. Et lille ”stykke” vest for kirken tilhørte min onkel, og så havde skolelæreren en
lod omkring skolen. Oprindelig tilhørte hele lynghøjen skolen, og jeg husker ganske tydeligt
skolelæreren C. Nielsen og far siddende i mine forældres soveværelse i dybe tanker og alvorlig
samtale. Ved den lejlighed købte far hele lynghøjen – terrænet for 2000.-kroner. Sognerådet
samtykkede. Sagen var nemlig den, at læreren dyrkede jorden op mod vor have, og det kunne jo
ikke undgås, at høns osv. gik ind på hans område, så at far måtte erstatte den afgrøde, der var
ødelagt. Far lod hele lynghøjen beplante med fyr og gran. Plantør Jørgensen fra ”Hedelund”
forestod gravning og beplantning, og vi drenge hjalp til. – Der blev gravet 4-kantede huller med
bestemte mellemrum. Så blev alen gennemrodet, og når jorden var tjenlig, stak min ældre bror
spaden ned og vrikkede en spalte, og så kom jeg bagefter og stak planten ned og dansede omkring
den, og i årenes løb voksede de op, dannede en pragtfuld plantage, der tillige tog af for vinden og
medførte, at man kunne dyrke korn: Rug på ”Søndertoft”. Jeg husker jo den oprindelige vegetation,
der var fortrinsvis: lyng, timian, fingerbøl, havekløver og mosser osv. Eftersom nåletræerne
voksede op, ændrede blomsterpragten karakter, udsigten fra højens top spærredes, men det var der
råd for, idet træerne stynedes; for de vide udsigter elsker vi Vendelboer! Her på højens tag rejstes
der flagstang, og foreningen ”Dannevirke” skænkede flaget.
Endvidere rejstes der en smuk sten på Lynghøjen med indskriften:
”En sommer vajer Dannebrog
igen på Dybbøl Banke”.
Nu er stenen flyttet op til kirken. Adgangen til højen er forbudt. Der er rejst et pejlefyr til hjælp for
flyverne, og også på anden måde er denne dejlige plet ødelagt.

På Lynghøjen med stenen. (Kilde: SS-LA)
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Her tilbragte vi mangen sommeraften sammen! Her rykkede landsbyens ungdom sammen, når f.eks.
min brors ”trækspil” lod sig høre, og til lynghøjen knytter sig de skønneste minder fra barndom og
ungdom. Fra bakkens top kunne vi følge Limfjorden fra Hals til Øland. Her lyttede vi til
kirkeklokkens lyd, når Skov-Jens trak i strengene, og herfra var vi vidner til, når havgusen rullede
frem og skjulte udsigten over Vildmosen til Børglum Kloster. Når den uhyggelige gus rullede frem,
forstummede al glæde, ja, man blev trist til mode. Fuglene tav stille, og vi børn gik i seng! Sådan
spillede højen en rolle i sommertiden, men også om vinteren var der liv og glade dage der i mine
drengeår.
Glimmengaard

Glimmengaard set fra øst

Vi var 8 søskende, læreren havde det samme antal, og når der til kom større eller mindre bidrag fra
hjemmene i landsbyen, ja, da kælkedes der til sent på aftenen. 3-4 drenge eller piger på hver kælk.
Her stiftedes venskaber og her forelskede man sig! Forelskelser, der kastede glas over dagen, men
for øvrigt aldrig overlevede øjeblikket. Det var glade og gode børn, (syntes vi da), og det var en tid,
som vi alle tænker tilbage på med vemodsblandet glæde; for krig, krise, fattigdom og onde år
(spansk syge) fulgte og slog dybe sår, der aldrig blev lægt. 13 år gammel kom jeg på latinskolen i
Aalborg, og så var jeg ude af miljøet for aldrig at vende rigtig tilbage – kun i tankerne og i drømme!
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Glimmengaard set fra vest en vinterdag. (Kilde: SS-LA)
Navnet ”Glimmengaard” menes at betyde gården ved glimen. Glimen – gabet ud gennem klinten til
kæret og den gamle fjordbund. Lynghøjen har oprindeligt heddet ”Glimhøj”. (Jf.: Trap Danmark: 5.
udgave: Aalborg Amt s. 948).
Fra skolen førte vejen ned ad bakken mod nord til mit hjem. Vejen gik over mit hjems jord:
”Drøwten” (driften). I landsbyen var der fem branddamme eller gadekær. En dam ved skolen, en
ved Peter Nielsens gård, en ved Vestergaard, en ved Pilegaarden og en ved Drejer-Maries hus. Der
må have været kilder der, thi ad ”Drøwten” var der dybe grøfter, der i århundredernes løb havde
gravet sig dybere ved vandets hjælp for til sidst at danne et gab, der var mange meter dybt og bredt:
skåret ned i brinken eller klinten, neden for hvilken kæret og mosen begyndte. –
”Drøwten”
Fra skolen førte markvejen mod nord ud i kæret og mosen (sejmosen). Ca. midtvejs lå mit hjem.
Selve vejen og den omgivende jord hed ”Drøwten”, der er det samme navn som ”driften”. Og
navnet er gammelt og hidrører fra den tid, hvor byhyrden drev landsbyens kreaturer ud i
overdrevene: kær og mose. ”Drøwten” med omliggende jord er ca. 200 meter bredt og ca.1 km
langt. Op mod selve vejen var der en grøft og mod vest afgrænsedes ”Drøwten” af endnu en grøft.
Den første grøft afvandede skoledammen og den anden afvandede dammen ved Peter Nielsens gård.
Der må have været stærke kildevæld i byen. Jorden op mod skolen, altså den sydlige ende af
”Drøwten” hed ”Smedebakken”. Der har jo nok i sin tid ligget en smedie her, og hvad med SmedRasmus? Hvis hus lå lige syd for skolen.
De to nævnte grøfter løb sammen i en dyb kløft ud for mit hjem, og denne kløft mundede ud i kæret
og dannede et gab i brinken eller klinten. Dette gab var mange meter dybt og bredt, og i bunden var
der altid fugtigt, og der var væld, hvor der var rigeligt vand på alle årstider, og op langs gabets sider
var der hylder, som får og kreaturer havde dannet, når de afgnavede græsset. I min barnefantasi
forestillede jeg mig, at det var dannet af vandet i tidernes løb. I det hele taget satte mit hjem med
Lynghøjen og ”Drøwten” barnefantasien osv. i sving: En dejlig legeplads.
Den nederste ende af ”Drøwten” altså afsluttet ved klinten, hed ”Libakken”. Denne ende af
”Drøwten” var oprindelig ”Alminding”, hvilket vil sige, at alle måtte drage den nytte af den, som de
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ønskede, i grunden uden at spørge. Til sidst købte far hele jordstykket og var således fri for denne
rovdrift på dette jordstykke. Da sagføreren, Anders Olesen, Nørresundby, skulle skrive skødet,
studsede han ved navnet ”Libakken” og forestillede sig, at det var det norske ord ”lie”. Forklaringen
er nok enklere. Der var nemlig rigeligt med ler i klinten: Rødler, og da ler på jysk hedder ”lier”, er
meningen af jordens navn nok: ”Lerbakken”.
I lerklinten byggede digesvalerne deres reder, og jeg husker, at jeg som lille dreng kunne strække
armene ind og finde reder og æg. Det var synd! Men anderledes var vi børn jo ikke. I parentes skal
det nævnes, at vi i sommerens løb også samlede på lærkereder. Jeg tror, at vi i sommerens løb
kunne have ca. 40 reder. Og vi vidste, hvor de lå i marken. Vi havde en særlig måde at tilegne
beliggenheden på: En sten ca. 20 skridt mod vest! – Men for at vende tilbage til ”Drøwten”, så var
der i ”Almindingen” en masse gravlignende fordybninger, og i min fantasi forestillede jeg mig, at
det var heltebegravelser efter oldtidsslag. Forklaringen er nok snarere, at bønderne i tidens løb har
hentet jord og ler og kørt det ud på de magre marker. Jeg kan jo endnu huske, hvorledes naboen
uden at spørge om forlov, drev den trafik, og at far så købte jorden og gjorde en ende på denne
misbrug. Hele denne eventyrverden havde aldrig været under plov af gode grunde; men den gav
udmærket græsning til får og løsgående kvæg!
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Mine forældre Elsemine og Martinus. Foto august 1915

Vest for ”Drøwten” lå der en mark, der kaldtes ”Taagesfaldet”. Ordet fald betyder mark. ”Et fald
rug” - en rugmark. – I min barnefantasi forestillede jeg mig, at tågen på sin vej mod øst (altså
havgusen) fra Vesterhavet faldt ned i ”Drøwtens” gab. Men forklaringen er simplere: Taagesfaldet
har sikkert oprindelig heddet To-gårds-faldet, altså en mark, der var delt mellem to gårde, og det var
nemlig tilfældet. Halvdelen tilhørte far og den anden halvdel tilhørte Peter Nielsen. I min
allertidligste barndom husker jeg, at far lod sin halvdel af Taagesfaldet beplante med gran og fyr
(dog kun den sydligste del). Den nordligste del dyrkedes: Rug og kartofler. Når far lod den beplante
var grunden den, at jorden var den rene flyvesand.
Fra mit hjem kunne vi om aftenen fra gården se de små ræveunger lege tagfat på Taagesfaldet. Det
var morsomt at se! Hele denne mark afsluttedes jo også af den høje klint ud mod kæret og midt på
denne skråning var der et kildespring, hvor der altid var friskt vand, og hvor der groede siv. I denne

22

klint udmundede der også adskillige rævegange, hvilket kom skolelæreren til gode: Han var en
dygtig jæger (lærer Nielsens efterfølger: Holger Ascanius).
”Lynghøjen”, ”Drøwten” og ”Taagesfaldet” står tegnet i mit sind med uudslettelig skrift, og jeg kan
sige med Hauch:
”Dog det er længe siden,
og timerne bortrandt,
men hvad jeg der opleved,
mig ej af minde svandt”.

”Jeg måtte det forlade
Jeg så det aldrig mer.
Dog tidt i mine drømme
klart jeg endnu det ser”.

”Og skal af jordens minder
et hjem jeg bygge hist
da vil den egn gjenfødes
det ved jeg ganske vist”.

Når jeg i det foregående stadig har omtalt ”Klinten”, som begrænsede mit hjems marker mod nord, da kræver det en
nærmere redegørelse. Klinten dannede grænsen til kæret og mosen, der var gammel fjordbund. Ved udflytningens tid
flyttedes en række gårde ned på klinten, og her lå som før sagt mit hjem: ”Glimmengaard”. Ca.100 skridt østligere
ligger ”Toftegaard” (på søndertoft lige nord for kirken). Så følger ”Byrisgaard”, ”Vester- Kragelund”, ”ØsterKragelund” og ”Nørregaard”. Og ude i engene den store gård eller gods ”Hvoruptorp”.
Denne række af gårde, der var lige store, og som bestod af mark – kær – mose, hedder ”Smalby”. På landpostens taske
stod der syet: ”Sundby-Smalby”. Han havde en lang vandring daglig. Og i disse 6-7 gårde boede min familie.
1. Glimmengaard: Mine forældre.
2. Toftegaard: Fars søster ”tante Karen og onkel Anton”.
3. Byrisgaard: Fars kusine: Maren og Laurids Nielsen.
4. Vester Kragelund: Fars broder: Onkel Peter og tante Ane-Margrethe.
5. Øster Kragelund: Mors broder: Onkel Jens og Ane.
6. Nørregaard: Kren Nørregaard og Kristine.
7. Jens Kuskes gaard: Jens Kusk var min fars farbror, og ham kaldte vi ”farbror Jens”.
Han var en meget velhavende mand: Landmand og handelsmand. Ham husker jeg tydeligt. Han blev meget gammel!
Disse 7 gårde lå alle på klinten. Jens Kuskes gård lå vest for ”Taagesfaldet”. –

Vesterhavet
Når jeg som barn stod på mit hjems bakke, ”Lynghøjen” (115 fod) - og det gjorde jeg ofte; det var
jo, sommer og vinter, vor legeplads - åbnede der sig for øjet et storslået panorama: Mod øst fulgte
øjet Limfjorden til Hals og passerede på sin vej Vodskov, Hammer, Horsens, Vester Hassing og
videre helt ud til Kattegat. Mod nord kunne vi se Vildmosen, den store, og så i det fjerne Børglum
Kloster; og mod vest fulgte vi Limfjorden til Egholm, Gjøl og Øland. Mod nord- vest anede vi
Jetsmark, Hune, Tise, Pandrup og Blokhus og Vesterhavet. Jeg elskede og elsker dette billede, og
når jeg som i år 1973 har besøgt kirkegården i Hvorup med slægtens grave, da dugges øjet, mens
det ”besøger” disse kære steder! –
En særlig lokkende og dragende klang lå der i ordet: ”Vesterhavet”. – Dog ikke altid så lokkende,
når det gjaldt havgusen! Denne kolde, uhyggespredende tåge, der rå og gennemtrængende rullede
frem fra Vesterhavet! Så søgte vi ind i stuerne og nød moders kærlige hygge og traktement! Men
hver sommer, når vi var store og stærke nok til at træde pedalerne, foretog vi en eller flere ture i
flok og følge til Blokhus: piger og drenge! Vi fulgte landevejen, der fører fra Nørresundby til
Thisted ”Thisted landevej”. Ved Åbybro drejede vi mod nord over Kaas, Pandrup og Hune til
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Blokhus. I alt vel 25-30 km. Det kunne være en sej tur mod vinden, men så glædede vi os til
hjemturens medvind. Vejen var ikke som nu asfalteret og glat som et gulv; den var macadamiseret,
dvs. belagt med en blanding af grus og sand og vand. Her gik ”vejmanden” og fejede eller skovlede
sandet og gruset ind mod vejens midte, når trafikken havde hvirvlet det ud mod vejkanten. Jeppe
Aakjærs digt ”Jens Vejmand” er en realistisk, sand gengivelse af virkeligheden.
Punkteringer kunne man ikke sikre sig imod; men i værste fald kunne man jo køre på fælgene.
Cyklerne kaldtes den gang ikke uden grund: ”Skærveknusere”. –
En sådan cykeltur fra Aalborg til Blokhus skildrer Jacob Paludan i et essay: ”Jyllands Vejr”.
( Turistforeningen for Danmark. Aarbog 1955. side 57 ff.). Men også Johannes V. Jensen: ”Den
jyske Blæst” lokker genkendelsens smil frem på mine læber. Det skal jo ikke være nogen
hemmelighed, at jeg elsker Vendsyssel:
”Der har jeg Rod, derfra min Verden går!” –
Vel ankommen til Blokhus og den brede, blændende strand og varme og hvide klit, tog vi først et
bad. ”Badning fra strand er tilladt!”, stod der på et skilt! Et godt stykke ud ad stranden mod syd og
nord. Vi drenge gik mod syd, pigerne mod nord. Badedragten var ikke opfundet i Hvorup endnu. Vi
var nudister, og ikke gruppefamilier. Efter badet nød vi den medbragte mad: ”skovtursmellemmadder” og drak en kop kaffe i ”Hotel Nordsøen”. Det var alt.
Blokhus var den gang en lille, temmelig uberørt fiskerflække med et par hoteller.
Rigmændene havde store villaer, f. eks: ”Andegaarden”, og om søndagen og i ferierne kom
bourgeoisiet fra Aalborg og Nørresundby pr. tog eller vogn og førte ”high-life” i flotte rober og med
promenade på stranden mellem de famøse skilte, der skilte fårene fra bukkene. Om aftenen, dans på
hotellerne! Og vi ”bønderbørn” kastede længselsfulde blikke ud i denne skønne, forjættede verden –
om det nogen sinde skulle times os at være med i denne ”leg”. Da tiden kom, viste det sig, at også
”Solen har pletter”. Nissen flytter jo med, hvor mennesker mødes, og menneskesjæle drømmer og
længes og sukker! Jeg tænker på Drachmanns digte og romaner: ”Ostende - Brügge”, ”Storm og
stille” og ”Lars Kruse” osv.
Ikke mindst Lars Kruse fyldte vore hjerter med stolthed og bidrog væsentlig til vor længsel mod
havet, og vor beundring for redningsmændenes bedrifter! - Efter endnu et bad og efter at have fulgt
solen i hav tiltrådte vi hjemturen. Fra den evige brise dukkede vi ind bag klitterne. En vemodig
stemning bredte sig, iblandet træthed! Fra marker og gårde mærkede vi duft af hø og stalde! Vi
havde jo kun mindet med os hjem, og længselen forstærkedes:
”Den evige higen, som aldrig får fred”.
Disse udflugter til havet fortsattes i gymnasietiden og studietiden med kammeraterne fra frøken
Ammitzbølls pensionat.
Efter min embedseksamen gik mine ferierejser sydpå, og fra disse år husker jeg ikke noget besøg
ved havet.
Derpå fulgte de økonomisk så knugende år. Mine ferier tilbragte jeg hjemme hos mine forældre.
Der var ikke råd til ”udskejelser”. Vi aflagde spredte besøg i Vendsyssel; moder besøgte os, men
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Vesterhavet lokkede ikke med sol, salt og sundhed. Uhyggen lå tung over landet – ikke mindst over
havene. Vesterhavet genså jeg således først i 1950.

Vesterhavet ved Blokhus
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Familien

Øverst: Peder Ole Astrid Søren Johannes
nederst: Elsemine Christian Aage Martinus Marcus

Min fader: Anders Martinus Pedersen: Født 5.3 1863. Død 1933: 26. oktober 70 år.
Min moder: Elsemine Johanne Olesen: Født 8.1 1866. Død 1958. Begravet 4.10. 58.
Peder Pedersen: Født 31.8 1887. Død 1952.
Ole Pedersen: Født 18.6 1890.
Marcus Pedersen: Født 4.10 1892.
Erhardt Johannes Pedersen: Født 8.1 1895. Død 26.6 1976.
Søren Pedersen: Født 15.1 1897. Død april 1922.
Astrid Magna Pedersen: Født 21.4 1899.
Elna Pedersen, døde 14 dage gammel.
Aage Pedersen: Født 10.6 1903. Død 24.4 1925.
Christian Pedersen: Født 2.2 1906.
På familiegravstedet på Hvorup kirkegård står den gamle sten:

”Her hviler gårdmand Peder Christensen (farfar), født i Hvorup, den 10.juli 1820, død samme sted
10. juni 1869. Gift 9. juni 1845 med Maren Mikkelsdatter (farmor) født 1821, som med 4 børn føler
ham savnet. 5 børn modtager ham hisset”.
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De 4 efterlevende var:
Karen Pedersen: ”Tante Karen”.
Peter Pedersen: ”Onkel Peter”.
Michael Christian Pedersen:”Onkel Christian”
Anders Martinus Pedersen: Far.

Mit hjem
Nu har jeg så løseligt skildret omegnen og landsbyen og gårdens skov og mark! Jeg har også berørt
mine følelser over for hjemmet – forældre og søskende og Vendsyssel! Far og mor var jo unge
forældre. Ved min ankomst var far ikke 30 år gammel og mor var midt i tyverne. De var
ungdommelige og glade højt op i årene. Jeg husker min fader sige, at han følte sig som den ældste
af børnene. Det var et gæstfrit hjem, og også over for børnenes venner stod dørene på vid gab. Der
var liv og lystighed over feltet, og vi drenge – hele 7, og så Astrid, tænker tilbage på disse trygge
barneår med den største taknemmelighed. Vi følte, at vore forældre ville vort bedste. Det bedste var
ikke for godt! –
Selvfølgelig faldt der også et slagsmål af nu og da; men da jeg var den mindste af krop, mindre end
både de to ældste og de to yngre, så var jeg nogenlunde! i sikkerhed. Vi var faktisk ”gode brødre”.
Gik legen for livligt inden døre og moder ikke kunne styre flokken behøvede hun bare at henvise til
fader eller nævne hans snarlige komme, og vi blev stille som mus. Far brugte aldrig hårde ord, eller
hvad værre nu var! Han sagde bare: ”Nå! kom så her”, og han havde da altid et arbejde eller et
ærinde, der bestod i en løbetur ud til de fjerneste hjørner af marken. Så var der ro i lejren - så længe!
Min bedstemoder – Maren Kusk – boede i aftægtslejligheden i mine 9 første år. Kneb det for mig, at
holde Ole stangen, gik jeg op til ”bedste” og klagede min nød uden for hendes dør – det hjalp! Jeg
var vel i nogen grad hendes yndling, da jeg var opkaldt efter hende:(Markus) og i nøden gælder alle
kneb. Selvfølgelig kaldte de mig så en ”sladderhank”, på jysk: ”Svalletap”; men det gjorde jo ikke
ligefrem ondt! –
Mens vi var ganske små, indtog vi vort morgenmåltid i hendes stue: øllebrød med mælk og saft og
sukker. Det smagte os! Ofte gik vandringen også uden for morgenmåltidet op til hende. Der var jo
roligt og hyggeligt. ”Bedste” fyrede i kakkelovnen det meste af året – med tørv, og den duft kunne
vi godt lide! – Billedbibelen lå opslået og Skat Rørdams prædikensamling. ”Bedste” gik ikke mere i
kirke. Vejen var for besværlig, og så skulle der jo være en til at passe børnene derhjemme! Der sad
så bedstemoder med stålbrillerne på næsen – dem med de krumme stænger – og mens hun læste,
mimrede hun med læberne. Når hun standsede læsningen og lagde brillerne på bogen, tog jeg plads
på stolen, tog brillerne på næsen, mimrede med munden og så troede jeg, jeg læste. Billedbibelen
ejer min yngste broder; men Rørdams prædikensamling står på min boghylde, og den bærer præg af
”bedstes” fingre og ”hundeører” til at gøre det ud for bogmærke. Der findes også ”blyants krusseduller”, og dem har jeg sikkert sat! –
Tonen var kærlig mellem de voksne, og det alene dannede en god ballast for livet. Da ”bedste” døde
i 1901, var jeg altså 9 år gammel. Hun døde i slutningen af september og blev begravet den 3.
oktober, 80 år gammel. Mens hun ”stod” ude i vognporten, der var ”tjældet” med hvide lagener,
blev hendes aftægtslejlighed ryddet, skillevæggene blev revet ned og indrettet til
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begravelseshøjtideligheden eller ”gravøllet”. Der blev spist godt, og der var mange mennesker, og
til slut blev der spillet kort! Ja! det hørte sig til. Jeg går ud fra, at bedstemoder havde tilrettelagt alt!
Lidt over kl. 12 natten til den 4. oktober, meddelte jeg selskabet, at det var min fødselsdag, og at
den skulle fejres! Det indbragte mig 6 kroner, og dem har jeg endnu på lommen! Jeg har en
fornemmelse af, at jeg ikke var med til begravelsen i kirken; men at vi børn oppe fra ”Lynghøjen”
med øjnene fulgte ”følget”. Det var langt – 18 vogne! Vi holdt jo alle af bedstemoder – også
tjenestefolkene!
Vi savnede alle bedstemoder! Hun var en god barnepige og en god hjælp ved ekvipering af os børn
og ved vedligeholdelsen af vore garderober.
En gang forlød det – ganske bestemt – at jorden skulle gå under!” bedste” var skeptisk; men man
kunne jo ikke vide! Og vi stod alle i hendes entre for at overvære begivenheden! Da den værste
”spænding” var overstået gav ”bedste” kaffe og kager! Hun havde nemlig glædet sig til denne kop
kaffe ekstra! Hun var en klog, god og kærlig sjæl, og sikke nogle skarpe øjne hun havde.
Som naturligt var, var hun slægtens overhoved og ønskede at blive behandlet som sådan, og det
blev hun! Hver nytårsaften gik ”bedste” tidligt i seng, men ufravigeligt kom da slægtens ungdom kl.
12 nat for at ”skyde nytår ind”: Jagtgeværer, forladere og bagladere, pistoler og ”skrubtudser!” Det
var jo, som om fjenden var i landet! Og så kom den gamle – fuldt påklædt – og alle lod som om de
undrede sig over den fart, hvormed hun var kommet i ”stadsen”. Hun var jo også en gammel
skælm! Og så vankede der vin og kage, og der blev skudt, så gården lå hyllet i krudtrøg! –
Efter bedstemoders død blev der bedre plads til os børn. Vi gjorde hinanden parvis varme, Peder og
Ole sov sammen i en seng. Johannes og jeg lå sammen i en anden. Vi fire fyldte et lille kammer.
Det var en praktisk form for centralvarme. Den var almindelig i de tider også i karlekamrene! Var
kulden alt for skrap, blev bryggestenene ophedet i bilæggerovnen i folkestuen, svøbt ind i aviser, og
så var sengene så dejligt varme – også i fodenden! Så blev ”Fadervor” bedt. Først var det Peders
tur, - faldt han i søvn, kom turen til Ole, og hvis han også ”fik forfald” og faldt i søvn midt i
bønnen, fik jeg en sjælden gang chancen: men da var Johannes for længst bevidstløs. De to små,
Søren og Astrid, huserede i sovekammeret hos mor og far, så det varede længe, før de blev
indlemmet i de ”stores kreds”.
Så snart vi kunne gøre nytte, blev vor arbejdskraft sat ind i landbruget, mark og stalde, og fader
kunne da spare fremmed hjælp. Først hjalp vi med fårenes og køernes pasning – og så malkningen –
for at aflaste mor, der jo havde nok at gøre! Derpå hjalp vi med i høstens tid, først med at binde
negene efter leen, for til sidst at få leen betroet! Når vi havde udført vore pligter punktligt, og det
sørgede far for, da kunne vi lege med vore venner, Peder Nielsen (bette Per) og Christian Nielsen
(bette Christian). Far var genial til at ”hitte på” og ”passe på”. – Var der fødselsdag, og det skete jo
ikke så sjældent, da var gården fyldt med drenge, mindst en snes stykker, og far havde til opgave at
passe på. Han morede sig kosteligt. Der var laden og høloftet jo gode gemmesteder. – Var det om
vinteren med sne og frost, muntrede vi os på Lynghøjen med vore kælke. Da bakken var høj og
stejl, kunne vi få nogle vældige ”ture” i susende fart! Med den største glæde tænker jeg tilbage på
denne vintersport. Det var en fest, og hvor kunne vi sove oven på sådanne dage! –
Der kunne naturligvis fortælles og fremdrages et væld af glade minder fra barndomshjemmet; men
et minde om mor skal dog særlig fremdrages. – Mens hun endnu var spæd, mistede hun sin moder
(Tuberkulose). Hendes ældste broder: Onkel Johan, havde overtaget hjemmet og giftet sig med
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”Tante Ane”, og denne tante Ane (Olgas moder og således Bente Mangolds bedstemoder) tog sig
kærligt af mor, og det blev et såre kærligt venskab livet igennem. Men mor havde mod på livet!
Hun lærte husholdning på store gårde, f.eks. ”Vestergaard” i Vendsyssel, men hun havde også
udlængsel, og da hun vidste, at hun havde en onkel Peder Jensen, der var forpagter på en gård,
”Tomsgaarden” på ”Utterslev Mark”, skrev hun til ham, om hun måtte besøge ham. – Han havde
været forelsket i moders mor: Johanne, og da hans ældre broder Ole snubbede hende for næsen af
ham, blev han ”gal i hovedet” og stak af fra hjemmet til København, hvor han skabte sig et navn
som dygtig landmand og en velhavende mand.
Han skrev tilbage til mor, at hun skulle være så hjerteligt velkommen. Han ville stå på
Kvæsthusbroen med en plaid på armen, og så skulle mor slå paraplyen op oppe på dækket. Da han
så hende, råbte han: ”Slå paraplyen ned Johanne, du er jo din moders udtrykte billede!” Således
fortæller mor med strålende øjne. Her opholdt mor sig i 2 år og blev forkælet over al måde, indtil
fader kom og hentede hende til andre opgaver. Da havde hun lært at tale københavnsk; men det
måtte hun hurtigst muligt lægge af, hvis hun da ønskede at blive kone i Vendsyssel. I ”fint” selskab
kunne hun dog altid gøre sig forståelig på rigsmålet!
Da onkel Peder og hans kone var borte, arvede mor hans bohave, og jeg husker endnu, da
flyttelæsset kørte ind i gården i Hvorup. Dagligstuemøblementet var så fint, så fint, og vi har jo
mahognibordet efter mor og ligeledes terrakotta- kummen. Men også alle de andre børn og
børnebørn har fået kære minder i arv.
Mens han endnu levede, kom han hver sommer til Hvorup og boede hos os, og jeg husker ham
svagt: en stor, kraftig mand med skæg rundt om hagen som de nationalliberale eller som gamle
vesterhavsfiskere: Carl Ploug! – Jeg husker også, hvorledes jeg straks, da flyttelæsset kom, erobrede
gyngestolen, – jeg har altid godt kunnet lide gyngestole! –

Terrakotte blomsterkumme (produceret af P. Ipsen ca. 1880)
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Tegningen af Tomsgården af Nina Søndergaard og ovenstående tekst
er hentet fra: internettet.

Gården
Glimmengaard var på 90 tdr. land, men som ovenfor fortalt var en del beplantet: ”Lynghøjen” og
”Taagesfeltet”, og en del var uopdyrket: ”Drøwten” og ”Brinken”. Den dyrkede mark var spredt på
forskellige steder: ”Nørre eng” ude ved Hvorupgaard (3 km), ”Nymarken” (2 km). Kær og mose
(1-2 km), og så til sidst hjemmemarken. Derfor krævedes der et stort folkehold: 2 karle og til tider
en husmand; 2 piger og til tider en ”lillepige” til børnepasning; men den tid kom hurtigt, hvor
folkeholdet kunne indskrænkes. Vi voksede jo til! Desuden skete der i disse år omkring
århundredskiftet en vældig udvikling i retning af industrialisering. Hidtil havde sådanne gårde været
selvforsynende, små fabrikker! Fårene klippedes, og ulden tilberedtes, kartedes, spandtes og
eventuelt vævedes! Får, kalve og grise slagtedes og tilberedtes (som regel af moder og fader selv).
Rugbrød, sigtebrød og franskbrød bagtes i den store bageovn ude i bagestuen. Den kunne rumme
ca. 50 store rugbrød, og når de var bagt, kunne sigtebrødene bages i gløderne. Da den nye kostald
blev bygget, blev der bygget en ny ovn (ca.1903); men da var tiden løbet fra den, og den benyttedes
til rugeplads for hønsene. Nej, nu kom bageren i gården med brød, og der byttedes med lige dele
rug for rugbrød (pund for pund). Desværre! Brødet smagte ikke nær så godt, og øllet – sødligt
cikorievand – smagte ikke som det hjemmebryggede øl! Folkeholdet kunne indskrænkes! Ved den
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tid var Ole jo 11-12 år og jeg 9-11 år. Ole var avanceret til, ”ko- kaptajn”, og jeg var rekrut!
Johannes var i reserven, hvilken stilling han drog al mulig nytte af! –
Gården havde en besætning på 12-14 køer, ca. 20 ungkreaturer, 6-7 heste (3 spand) og en masse
svin. Der var nok at gøre, og navnlig moder havde døgnets timer besat. Moder syede selv vort tøj,
og det skete fra kl. 5 om morgenen, ”for så var der så dejligt stille”, hører jeg moder sige.

Høstarbejde på Glimmengaard. (Kilde: SS-LA)

Klokken 7 blev karlene og pigerne purret; der blev malket, og køerne blev ført på græs eller fodret
osv. Gården genlød af travlhed, og det var morsomt at se de mange travle hjul gribe ind i hinanden.
Det skulle far nok sørge for! –
Jeg henviser her til bogen: ”Landbokvinden”, der skildrer tiden omkring århundredskiftet.
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Mine søskende
Min broder Peder

Født 31. august 1887. Opkaldt efter faders fader Peder Christensen. Han var altså 5 år og 1 måned
ældre end jeg. Som ældste af søskendeflokken kom han tidligt til at indtage en særstilling i
hjemmet. Efter konfirmationen fik han hurtigt en betroet stilling på gården. Han var flittig og
dygtig, og det var en selvfølge for ham at blive landmand. I hjemmet skiftedes han og Ole til at
være førstemand på gården. Peder var et halvt år på landbrugsskolen i Lyngby.
I 1913 købte Peder gården ”Hvilsomgaard” i Frejlev syd for Aalborg og giftede sig med Kristine
Wilhelmsen! I dette ægteskab fødtes to sønner: Svend og Børge, der begge blev landmænd.
Da tiderne formede sig allerondest mellem de to krige, solgte Peder gården til et tysk konsortium,
fordi der var fundet store kridtforekomster på gården. Tyskerne ønskede at bygge en cementfabrik
her. Han købte så for gevinsten en gård syd for Aalborg i Dal, ”Søndergaard”.
Medens vi andre familiemedlemmer sled med armod trods slid og slæb, var han en holden mand og
forblev velstående livet igennem. Han pådrog sig en farlig sygdom og døde 65 år gammel. Han
ligger begravet på Aalborg kirkegård. (1952).
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Overblik:
1911
1911
1913
1914
1918
1919
1920
1921
1922

blev Ole indkaldt til Gardehusarregimentet
blev jeg student
købte Peder Hvilsomgaard
blev Johannes udlært som snedker
blev jeg kandidat og soldat
blev jeg adjunkt i Sorø
blev Ole gift med Erna Clausen
blev Astrid gift med Søren Terkilsen
blev Aage student.

Således var de fleste af os i løbet af få år alle startede; men: ”Onde tider vi fik at se!”
Min broder Ole
Født 1890: 18. juni: Opkaldt efter moders fader Ole Jensen. Han var 3 år yngre end Peder, og det
lykkedes ham vel i nogen grad at bygge bro over det ”mægtige” alderssvælg mellem de to. Det blev
dog aldrig særlig hjerteligt! De skiftedes til at ”gå til hånde” hjemme på gården. Ole var en
forstående broder mod mig. Han havde et lyst sind og fik alt til at glide med godt humør. Han kom
som landvæsenselev til Brahetrolleborg og senere til Strandgaarden i Horns Herred. Her blev han
udskrevet til gardehusar og indkaldt til Østerbro kaserne i april 1911. Rekruttiden varede i 18
måneder. Men da 1. verdenskrig brød ud i 1914 blev han hurtigt indkaldt til sikringsstyrken, og nu
måtte han stå til disposition indtil 1917. I pauserne var han hjemme på gården.
Efter den endelige hjemsendelse var han bestyrer på forskellige gårde (bl.a. Gildsiggaard), og i
1920 giftede han sig med Erna Clausen.
Under hans ophold i København i årene mellem 1911 og 1917 blev forholdet mellem Ole og mig
særdeles godt funderet. Jeg boede i Østersøgade nr. 100, og jeg glædede mig til om aftenen at høre
hans sporer rasle udenfor. Her kunne vi hygge os, og han kunne sove ud på min divan og eventuelt
spise hos frøken Ammitzbøll sammen med os studenter. Han har selv udtalt, at han med glæde
tænker tilbage på vort ”samliv”. I den triste og så fremmede storby trøstede vi hinanden i tankerne
på hjemmet og Vendsyssel! –
Når lejlighed gaves gik vi i Teatret: Billetterne kostede jo kun ca. 50 øre. Det var, som om vi begge
havde en utilfredsstillet hunger efter god kunst, som vi altså søgte tilfredsstillet. Vi var jo et par
jyske bondedrenge. Vi var forskellige af interesser; men der var bånd, der bandt stærkere, slægten,
og disse bånd holder livet ud. –
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Ole i gardehusaruniformen

I 1920 købte han og Erna en gård i Mjallerup ved Løgstør, og her fødtes deres tre drenge: Poul
Henrik – Erik Sejer – og Christian. Christian omkom ved en drukneulykke ved Hobro (på en
sportsudflugt).
Men de måtte forlade gården på grund af ”de onde tider” i begyndelsen af 30’erne. Først ernærede
de sig som arbejdsfolk: (den nye bro over Limfjorden). Senere blev Ole pedel på
Klostermarksskolen i Hasseris. Og fra denne skole kom Poul og Erik på katedralskolen, hvorfra de
blev studenter. Og således kan man jo sige, at tilværelsen formede sig gunstigt for hjemmet. De var
begge dygtige, og de fik et dejligt hjem på skolen.
Poul kom efter skoletid på Statsseminariet i Ranum (hans gamle hjemsted). I 1944 blev han taget af tyskerne som
medlem af ”Aarsgruppen”. Efter ophold i Vestre Fængsel og tugthuset i Dreibergen, Mecklenburg kom han tilbage med
den svenske prins Bernadottes hjælpebusser: De vita busssarna. – De sidste dage før 5. maj opholdt han sig hos os i
Molbechs Hus. Da han havde pådraget sig en tuberkulose i fængslet, måtte han under behandling på Skørping Hospital,
hvor han kom sig! Han genoptog læsningen i Ranum og tog efter et års forløb en fin eksamen. – Han fik ansættelse ved
sit gamle seminarium i Ranum, giftede sig med Inge Bak, der tog eksamen fra samme seminarium samtidig med ham.
Og i dette lykkelige hjem, hvor han nu er lektor, fødtes 3 børn: Christian: Cand. med. 1978 og Margrethe: Cand.
jur.1978 og Uffe. Uffe er gymnasiast i Aars.
Erik Sejer blev ligeledes student fra Aalborg Katedralskole og tog embedseksamen fra universitetet i Aarhus:
Cand.mag. Han giftede sig med en studenterkammerat: Birte Henriksen, der ligeledes blev cand.mag. I dette også
lykkelige hjem fødtes 4 børn, men Birte havde pådraget sig en ondartet sygdom og døde i 1970. De var begge lektorer
ved gymnasiet i Risskov.

Nu (1974) bor Erna og Ole i Nørresundby. Han er 84 år gammel, Erna 75. De har haft store sorger
og megen modgang; men har i en sjælden grad bevaret deres sundhed og glæde ved livet. –
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Marcus

Marcus som stud. mag.
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Min broder Erhardt Johannes
Født 8. januar 1895, opkaldt efter mor, da han blev født på hendes fødselsdag, og hendes navn var
Elsemine Johanne. Det var en selvfølge, at han skulle være landmand. Han var jo stor og stærk; men
han havde absolut ingen lyst til landbruget, hvorimod han havde lyst og håndelag for at blive
håndværker: Snedker eller tømrer. I hans periode som ”landvæsenselev” og altså min underordnede,
røbede han absolut afsky for landvæsenet, og oppe på mølleloftet under vindmøllen på laden
indrettede han sig et værksted. Han lavede favnemål, som han solgte til slægt og venner for en
krone pr. styk. Redskaberne lod han fremstille hos smeden, Smed-Morten, i Bouet.-

Johannes som artillerist i København

Da fader indså, at han var en misforståelse som godsejer, blev han sat i lære hos snedkermester C.C.
Christensen i Afholdshjemmet i Nørresundby. Kontrakten blev underskrevet på hans
konfirmationsdag. Jeg kan ikke frigøre mig for den tanke, at det fra faders side skulle opfattes som
en slags straf eller opdragelse med det sigte, at han skulle blive ked af det og søge tilbage til
”krybben”. Medens jeg sammen med lærer Nielsens børn om vinteren kørte i jumben hjemmefra kl.
7 morgen, måtte Johannes fra kl. 6 i alle slags vejr gøre turen til fods frem og tilbage. Det var
ubarmhjertigt; men efter et par års forløb, og kuren ikke lykkedes, men han tværtimod blev en
meget dygtig håndværker, optog mester ham i sit hjem på fornuftige betingelser. Johannes
sammentømrede sig et værelse på loftet. Der var en masse børn i familien. For denne begunstigelse
takkede Johannes senere ved at gifte sig med datteren: Ellen i 1925, da han havde etableret sig som
mester i Nørresundby. Dette ægteskab var også lykkeligt, og i 1975 i januar kan de fejre deres
guldbryllup, samtidig med at han fylder 8o.

36

De fik efter 10 års forløb sønnen: Per Vendelbo, der er litograf. Han giftede sig med en skolekammerat, som hed Inge.
Hun døde fra ham og 2 børn: Lars og Eva! To særdeles veludrustede børn.

Tilbage til Johannes. I 1911, den 16. november holdt mor og far sølvbryllup, og til den begivenhed
forærede Johannes dem et anretterbord, som han selv havde lavet, og nu var den dygtige søn
kommet i kridthuset. ( Ved samme lejlighed kom Ole og jeg hjem til festen. Ole som gardehusar i
fuldt krigsudstyr, nej, paradeudstyr. Jeg som en anden Erasmus Montanus, der endnu ikke havde
erfaret, hvad et studium krævede). Og dygtig var Johannes, og en god broder. Forholdet mellem os
to var altid godt og er det stadig. Modsat Ole var han en alvorlig og fåmælt ung mand, og det
affødte af og til spændinger mellem de to. –
Som udlært svend kom Johannes til København hos firmaet C.B. Hansen i Bredgade. I den tid
tilbragte vi to fritiden sammen, ligesom tilfældet tidligere havde været mellem Ole og mig. I sin
private fritid, når jeg havde travlt med mit, udbyggede han sine kundskaber på museer og
Teknologisk Institut og Industrimuseet, og jeg er ikke i tvivl om, at han i den store børneflok er den
bedst udrustede! I 1918 blev han indkaldt til kystartilleriet, og efter embedseksamen i 1918 blev jeg
indkaldt til infanteriet. Her besøgte han mig, da jeg lå syg af Spansk Syge på G.S. II: Sølvgadens
gymnastiksal. Han lå på Charlottenlund- Fortet som korporal. Han struttede af sundhed! Jeg lå syg i
120 dage. –
Efter sin svigerfaders råd og tilskyndelse etablerede Johannes sig som mester i Nørresundby
(Afholdshotellet) og giftede sig i januar 1925. ”Men onde tider de fik at se”! Han måtte opgive
forretningen og trak sig tilbage til svendetilværelsen og periodevis arbejdsløsheden. Ole var
ligeledes krakket, og fader kunne ikke hjælpe mere. Familien var kort sagt ruineret. Men altid havde
han og Ellen et smukt og godt hjem, og solidt underbygget blev det atter, da Johannes blev ansat på
Aalborg Skibsværft som skibstømrer og til sidst som lærlingemester, indtil han var fyldt 75.
Død, den 26.6 1976.

Min broder Søren
Født 15. januar 1897. Opkaldt efter mors morbror (”morbror Søren”). Han var en dygtig dreng,
nervøs og spinkel, og det var først meningen, at han skulle ”til bogen”, men det blev hurtigt opgivet,
og han valgte landbruget. Han hjalp naturligvis far på gården, og far og mor elskede ham som han
dem. Han modtog sine ordrer fra far med hensyn til gårdens drift, men gjorde alligevel, hvad han
fandt rigtigst, og far fandt, at alt, hvad Søren gjorde, var velgjort. Han blev en stor og stærk ung
mand; men blev dog kasseret på sessionen, årsag: brok. Det var ham en sorg! Et år var han ude som
landvæsenselev på ”Holstenshuus” på Sydfyn. Derfra stammer billedet af ham på væggen i min
stue. Han var velset af alle, og det var et stort slag for os alle – mest for mor og far, da han døde i
1922: 25 år gammel.
Det forvandt far og mor aldrig, og fra da af hvilede der ligesom en tung stemning over hjemmet, en
tone, der jo ikke blev lysere af mellemkrigstidens onde år! –
Når jeg kom hjem i ferierne fra Sorø, fandt jeg ikke mere hjemmet som i ”gamle dage”, da alt var
trygt og godt og lykkeligt.
Også de unge hjem var prægede af de onde år. - Ak! Hvor forandret!
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Min søster Astrid
Født 21. april 1899. Opkaldt efter fader: Astrid Magna. (Anders Martinus). Hun var eneste pige
mellem de mange drenge. Hun blev ikke forkælet. Ikke en gang af moder, mere af fader. Moder var
en ”drengemoder”! Hun havde fuldt op at gøre i huset, og hun overlod til fader at beskæftige os i
landbruget. Det havde han store evner for, selv mens vi var ganske små! Astrid var en sød lille pige,
stille og begavet, og det varede ikke længe, før moder kunne begynde at drage nytte af hendes evner
i husholdningen. Hun blev dygtig! Tidligt kom hun bort fra hjemmet for at lære husvæsen i Aalborg
og på sy-kursus. I 1 - 2 år var hun i Høng, først i huset hos proprietær Rasmus Jensen for at lære
husvæsen – senere på Høng Højskole sammen med datteren. Gården hed ”Vejbjerggaard” og var et
mønsterbrug!
Og nu var hun flyvefærdig! – Søren Terkelsen, der var landmand og havde sin egen gård i
Skovbølling ved Jelling, ”Østerlund” –, havde ligesom Ole været på landbrugsskole i Høng. På et
besøg i Hvorup hos Ole lærte han Astrid at kende af omtale, mere skulle der ikke til, og de blev gift
den 1. september 1921. Hun var da 22 år gammel. Han var en særdeles dygtig mand, der drev
gården på 30 tdr. land som et mønsterbrug, så han livet igennem var en holden mand og en betroet
mand i sognet. Medlem af sognerådet og dets kasserer.
I hjemmet fødtes 5 sønner: 1. Anders Martinus. 2. Aage Juhl. 3. Johannes. 4. Peter Juhl. 5. Karsten. – De var alle
begavede. Anders og Aage blev optaget i Sorø Akademis Skole I.g. m. 1939, og de sluttede deres skolegang her i 1942
som studenter med fine resultater.
Anders studerede på Polyteknisk Læreanstalt: Han afsluttede studierne som civilingeniør efter 5 ½ år, altså i 1948. Han
er nu lektor ved Teknikum i København, er gift og har 4 børn, der alle læser.
Aage læste først ved Aarhus Universitet og senere ved Københavns Universitet, han er: (Regensianer) og tog medicinsk
embedseksamen i 1949. Dr. med. 1960 og er nu professor i genetik ved Aarhus Universitet. Han er gift og har 1 datter:
student.
Johannes lærte landvæsen, aftjente værnepligt som dragon og er nu gårdejer i hjemegnen. Han er gift og har 3 børn: 2
døtre og en søn. Døtrene læser.
Peter Juhl uddannede sig først til landmand; men blev optaget på Landbohøjskolen, hvorfra han blev landbrugskandidat.
Han er nu afdelingschef i firmaet ”Madsorask” i Dalmose. Han er dygtig og en meget betroet mand. Han er gift og har
en datter: Margrethe.
Karsten, den yngste af de 5, blev student fra Vejle, studerede medicin i Aarhus og er nu læge og ansat ved
Kommunehospitalet i Aarhus. Han er gift og har 3 børn: Søren og Christian og Astrid.

Søren Terkelsen døde i 1971. Et år før guldbrylluppet, og Astrid bor nu i Jelling. Hun er højt elsket
og hædret af børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn. Hun er faktisk stolt af sine dygtige arvtagere
og med god grund! – Ikke mindst er hun glad for Karstens Søren og Astrid.
Mens jeg sidder og skriver dette, har det været mig en glæde at se – sort på hvidt -, at familien i den
unge generation har gjort slægten ære og opbygget, hvad ”de onde tider” slog i stykker i min
generation. Tak for det! –
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Min søster Elna.
Et par år yngre end Astrid, døde 14 mdr. gammel.
Min broder Aage
Født den 10.6 1903. Han var en rask dreng med et kærligt sind, et godt humør, fuld af vittigheder og
komisk sans. Som gymnasiast spillede han med i ”Soldaterløjer”. Han skrev viser til foreningen
”Ydun” og sang med i ”Gluntarna”.- Han var et oplivende moment i familien og elsket af os alle!
Han havde gode evner og kom på katedralskolen i 1915. Han blev matematisk student i 1922 og
begyndte studiet til læge, men bukkede under for en ondartet Tuberkulose, der i løbet af et par uger
gjorde ende på hans liv den 24. april 1925. Det var en stor sorg for os alle – især for Christian. De
var uadskillelige, når de var sammen, og længtes efter hinanden, når Aage var i København. Han fik
således kun lov til at studere de 3 år.

Aage student 1922

På Kommunehospitalets 3. afdeling var han volontør hos professor, overlæge Sophus Bang, på
hvem han satte stor pris. At dette var gensidigt, lod professoren forstå, da jeg i Bededagsferien efter professorens ønske – indfandt mig på hans kontor, hvor han forklarede mig sygdommens
voldsomme forløb: (Tb. Peritonæi ). Far og mor var til stede, da Aage døde. Under opholdet på
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hospitalet besøgte jeg næsten hver dag Aage, og der blev sørget for, at jeg kunne bo der om natten i
den sidste tid. Alle var gode mod ham: sygeplejersker, læger og kammerater! –
Under Aages ophold i København besøgte jeg ham ikke sjældent, og vi forlystede os i teatret, f.eks.
Dagmarteatret, hvor Thomas P. Hejle på den tid var inspektør. Vi mødte ham og han sikrede Aage
billetter til teatret, når han kunne ønske en glad aften, gratis. – I Sorø kom han ofte på besøg hos
mig sammen med sin gode ven Christian Staun, og det var gode dage. – Vi var også indbudt
sammen til selskab hos rektors, hvor Lisbeth altså så ham for eneste gang.
Aage var jo ”min” dreng, og jeg sørgede for den økonomiske side af hans ophold i studietiden. Det
var jo: ”De onde tider”.
Efter Aages død var jeg selv træt, og kunne ikke sove. Da C.C. Andersen søgte og fik embedet i
matematik ved Sorø Akademi og skulle indtræde i min inspektionsstilling ved lejlighed, bad jeg
mig fritaget for dette hverv og flyttede ned i Søgade hos lektor Müllers. Der var ro, og der lærte jeg
igen at sove.
Min broder Christian
Født 2. februar 1906. Han var altså den niende i den store flok; men kun de otte levede! Da Kongen,
Kristian IX, døde den 28. januar og lå på ”lit de parade” i disse dage, og vi ved den daglige
klokkeringning mindedes om nationens sorg – fik han navnet Kristian (kaldet Christian)! Han
erstattede virkelig savnet og fyldte sin plads i slægten på eksemplarisk måde: Aage og han lyste
vældigt op i hjemmet. De blev dagligt forkælede af fader og moder, og vi ældre fandt det ganske
rimeligt. Mor sagde ofte: ”Hvor havde de to drenge det godt sammenlignet med jer andre”! Denne
selvanklage fandt vi ganske urimelig. Vi undte dem denne lykkelige barndom!
Helt uden skrammer forløb hans barndom dog ikke! En dag kom naboens søn, Peder Nielsen,
kørende forbi gården med deres nye roerenser, som var et sandt teknisk vidunder. Mens min broder
Peder og Peder Nielsen diskuterede vidunderet, kravlede Christian, som på dette tidspunkt havde
udprægede tekniske interesser, ind mellem maskinens tænder. Peder satte hestene i gang, og
Christian fik en flænge i nakkehåret på ca.10 cm. Han blev hurtigt kørt til læge Westergaard, der
øvede sin kunst på ham, og med hovedet drabeligt indpakket og syet sammen kom han tilbage som
dagens helt! Lægen havde givet ham legetøj som belønning for udvist tapperhed, og det førte til et
varmt venskab mellem Christian og doktor Westergaard, hvilket snart skulle blive yderligere
befæstet! –
En dag, da fader var i færd med at skære hakkelse ved håndkraft til hingsten, der stod på stald,
listede Christian sig til at stikke en finger, langfingeren, ind mellem to tandhjul, og det yderste led
forsvandt i hakkelses bunken, og Christian måtte til Nørresundby til doktor Westergaard. Han
pyntede lidt på ”stumpen”, og Christian vendte hjem som helt endnu en gang. ”Du er sgu’ en heldig
kartoffel dreng! Du slipper for soldatertjenesten!” Og det kom selvfølgelig også til at stemme! –
Meget hurtigt lærte han at håndtere klaveret og harmonikaen, savklingen og okarinaen – dog ikke
på én gang, og på Lynghøjen i de lune sommeraftener underholdt han ofte landsbyens ungdom med
trækspillets dulmende mørkningsmusik. Ikke sjældent blev Christian hidkaldt, når et sølvbryllup
eller anden fest skulle højtideligholdes med musikalsk ledsagelse. Da kom skomager- bassen i
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funktion, og der kom sus i skørterne og transtøvlerne. – Mens jeg læste i København, længtes jeg
ofte hjem for at lytte til hans musik, og jeg var ked af ikke selv at kunne forjage kulden i det
kedsommelige eremit- og hybel- liv i de knugende omgivelser. –
Og årene gik! Han var i en usædvanlig grad familiens og kammeraternes yndling. Han fortsatte sine
”tekniske studier”, og var der vrøvl med ledningsnettet eller motorerne et eller andet sted, var
Christian manden! –
Som dreng havde han altid bukselommerne fulde af handelsvarer, som han omsatte med stor profit i
sin kundekreds. Han havde således opgivet tanken om at blive godsejer og blev i stedet sat i
handelslære hos købmand Geertsen i Vestergade i Nørresundby, da han havde bestået
konfirmationen. Han tog handelseksamen og stilede mod afslutningen af sin handelslære; men ved
Sørens død i 1922, da han ikke selv var 17 år gammel, afbrød han opholdet i Nørresundby og tog
hjem for at overtage Sørens plads i hjemmet og for at mildne dette savn hos fader og moder, og
dette varede ved til faders død i 1933, da gården altså gled ud af familiens eje.
Christian ønskede ikke at fortsætte som landmand. Han fortsatte og fuldendte sin
handelsuddannelse. Han havde følt ”de onde år” på sin egen krop og ville skifte spor. 28 år gammel
kom han atter i lære. Denne gang i Uldum hos Søren Terkelsens svoger. Lønnen i læretiden var: 25
kr. pr. måned og gratis ophold. Det var jo vilkårene i den tid. I denne tid havde han stor glæde af
Astrids og Sørens nærhed, et venskab, som har været til stor gensidig glæde og støtte gennem de
mange år.
Efter endt uddannelse var han i et par år medhjælper i et par brugsforeninger ved Ræbild. Derpå
blev han fast medhjælper i Jysk Andelseksport (æg): 200 kr. månedligt. Han forlovede og giftede
sig med Emmy Krogh og boede et par år i Nørresundby. Dernæst nogle år i Odense og Horsens for
til sidst at blive ansat som bestyrer af Ægeksporten i Brædstrup. 67 år gammel tog han sin afsked og
nyder nu otiet i sit hjem, som han og Emmy alene har æren for: I alle måder solidt funderet.
Der fødtes de to sønner: Henning og Ole, der nu begge er voksne og gifte. – Henning er ansat i et Jern og stålfirma i
København og bor i Roskilde. Ole er automekaniker og bor uden for Horsens.
Henning blev gift med Kirsten Andersen. De fik to drenge: Morten og Mikkel. – De havde den sorg, at Morten blev
angrebet af Leukemi og døde efter et langt sygeleje. Kirsten plejede og passede ham med den største tålmodighed og
omhu til det sidste. De bor i Roskilde: Dunhammervej.
Ole Krogh Pedersen blev gift med Lilian fra Brædstrup. De har to døtre: Dorte og Lene. Også de måtte føle modgangen.
Den lille Lene blev født 3 måneder for tidligt og måtte i lang tid ligge i kuvøse. Hun var ganske lille! Nu er hun en lille
kvik pige og kan alt, så de er en lykkelig familie! – De bor uden for Horsens, hvor han har sit arbejde. Hun er
damefrisør.
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Min moder Elsemine
(Se omtale flere steder)

Min moder 88 år gammel.(Foto: Per Vendelbo Pedersen)

Altid glad, aldrig syg, undtagen når en af os børn kom til verden, og det var hendes eneste ferier!
Hun blev 93 år gammel uden vel en eneste sygedag! Jeg tænker på mine forældre med den største
taknemmelighed og kærlighed! Dette gælder ikke mindst min moder! Mine forældre holdt lige
meget af os alle; der blev ikke gjort forskel, og da vi kom så vidt, kom særlig svigerdøtrene og
svigersønnen til at indtage en stor plads i mine forældres hjerter! –
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På vej til latinskolen
Ved påsketid i foråret 1905 skete der en forandring, som blev af den største betydning for livet for
mig! Jeg var da 12 ½ år gammel. Da vi var så mange børn, 7 drenge og 1 pige, kan det ikke undre,
at far og mor begyndte at tænke på vor fremtid! Min ældste broder var ca. 18 år og næstældste
broder 15. Jeg må have vist visse evner, for en skønne dag åbenbaredes det for mig, at far og lærer
Nielsen havde talt om at sende mig på latinskolen i Aalborg! Hvad jeg selv sagde til det? Da far var
en bestemt mand og tillige ville vort vel, og da hans mening om os sønner var, at vi vidste, hvad vi
ville, når vi var 13 år gamle, og jeg altså var om ved den alder, så måtte jeg leve op til dette
omdømme, så lille jeg var og følte mig! Jeg behøvede ikke lang betænkningstid.
Lærer Nielsen
Lærer Nielsen var på fars alder og gift med fars niece, altså min kusine (forskudte generationer).
Den ældste søn: N.C.A.(Niels Christian Amandus Nielsen) havde på dette tidspunkt været elev i
latinskolen i to år efter den gamle ordning. Der var ca.1 mil fra Hvorup til latinskolen (7 km.), og da
vejen var øde og slet, kørte N.C.A. til Nørresundby i et lille jumbekøretøj, forspændt med den store
brune hest. Køretøjet stillede han i Nørresundby i Afholdshjemmet og tilbagelagde så vejen over
pontonbroen til Saxogade til fods i galop (det kostede jo penge den gang at passere broen
(Chr.IX’s)).
I mit stille sind har jeg ofte tænkt, at den dybere årsag til lærer Nielsens interesse for min fremtid
måske nok så meget var den, at han ønskede en partner med hensyn til transporten, og således gik
det til, at køretøjet faktisk rullede mellem Hvorup og Nørresundby først 6 år med mig og senere 7 år
med min afdøde broder Aage og så en tilsvarende bemanding fra skolen. Der var nemlig også 8
børn. Om sommeren tilbagelagdes turen selvfølgelig på cykel. – Om nu denne fortolkning er rigtig
eller ikke, i hvert fald slog jeg til, og fra dette øjeblik løsnedes min rod – umærkeligt for andre –
mere og mere fra hjemmet og landsbylivet til akademikeren, og dermed var jeg den første, absolut
første, der brød familiens traditioner: En ubrudt række af jyske bønder – Jeg tør nok sige fra
tidernes begyndelse! Jeg blev ikke den sidste!
En ting er sikkert: I påsken 1905 blev det bestemt, at jeg skulle forsøge at blive optaget på
latinskolen; men hvordan? Lærer Nielsen mente, at jeg kunne blive optaget i 2. mellem og således
springe 1. mellem over; men dertil krævedes, at jeg skulle læse et års pensum i tysk fra påsken og til
sommerferien i begyndelsen af juli. Lærer Nielsen så sig om efter en dygtig ”indpisker”, og hans
valg faldt på pastor Thomsen, også kaldet ”Gjøl Præst”, der nu boede i Nørresundby efter at have
taget afsked fra sit embede, på grund af sygdom. Han lovede at gøre sit bedste!
Tyskundervisningen hos ”Gjøl Præst”
Johannes Christian Thomsen. Født den 18. november 1835 i Thorshavn. Student 1856. Kandidat
1865. Huslærer i Endelave og Simested præstegård. Kst. sognepræst og lærer på Christiansø 14. juli
1874. Sognepræst på Gjøl 12. juni 1883 – 18. november 1886. Afsked 1886. Død 1. januar 1923.
2 eller 3 gange om ugen læste han med mig og 3 timer ad gangen fra 9 morgen til 12 middag: Tysk!
Efter Ingerslev og Vibæks begynderbog, og betalingen var 35 øre pr. time, ca. 1 kr. pr. gang, og
hele kursuset kom til at beløbe sig til ca. 3o kroner. Jeg foregriber begivenhedernes gang og
bemærker, at jeg bestod prøven!
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I mit hjem sammen med mine forældre og søskende, fætre og kusiner havde jeg tilbragt en sorgløs
barndom, men i samme øjeblik, jeg begyndte på læsningen, blev der lagt en ansvarsbyrde på mine
små skuldre, som jeg først kastede af mig, da jeg som cand. mag. i 1918 kunne forlade København
og vende tilbage til provinsen – Sorø – og således igen slå rod blandt ”mennesker”–.
Men nu om disse 3 måneder i Nørresundby! ”Gjøl Præst” havde en ubestemmelig alder. Han må
altså have været 70 år. Han så gammel ud. Han følte sig frem som en invalid; han var skæv i
ryggen, krumbøjet, og når han bevægede sig, skete det ikke i rolig gangart, men snarest i løb med
højre arm på ryggen, og han skar faktisk en vældig fart! Han havde fuldskæg og lignede de store
kunstnere Skovgaard, Ring eller – hvorfor ikke Michel Angelo. Hans øjne havde et sygeligt udtryk
– som et forfulgt dyr – ikke skræmmende, men melankolsk, og som indgød medfølelse. Ikke så
underligt, om denne indledning til min akademiske løbebane kunne virke tyngende og glædeløs! –
”Gjøl Præst” boede i Vestergade i Nørresundby lige over for Andels- svineslagteriet, hvor Thisted
landevej begynder. Undervisningen foregik på 4. sal oppe under taget og de skrå vægge: Der var to
værelser. I det første stod der en seng – uden sengetøj – og oven over sengen hang der en cykel i
nogle stropper. Undervisningen foregik i det indre ”gemak”, der ikke var spor hyggeligere, og da
det jo var tidligt forår og koldt, blev der fyret i en rustrød kakkelovn. Han foretog selv optændingen
ved hjælp af pinde og koks og petroleum. Intet under, at Ingerslev og Vibæks begynderbog i tidens
løb fik nogle slemme pletter af koks og petroleum. Vi havde jo kun den ene bog til fælles brug. –
Kl. 8 morgen benede jeg af sted over bakken for at være der præcis kl. 9. – Der var intet øjeblik at
spilde! Når jeg nåede toppen af Skansebakken, sagtnede jeg farten og spadserede som adstadig
pebling resten af vejen. Jeg havde ikke noget ur, men tog ”landkending” efter solen eller
fabrikkernes fløjter. –
Og nu selve undervisningen! ”Gjøl Præst” kunne sine sager perfekt; men han var autodidakt og
kendte ikke noget til tysk udtale. Grammatikken derimod var i orden. Når jeg sagde, at den
akademiske løbebane var tornestrøet, da skyldtes det grammatikken. Jeg havde jo lært både dansk
grammatik, formlære og syntaks i kommuneskolen; men de latinske benævnelser kendte jeg ikke.
Substantivernes køn: Der, die, das, die. – Kønnenes latinske benævnelser: Maskulinum, femininum
og neutrum. Singularis og pluralis og de 4 kasus: Nominativ, akkusativ, genitiv og dativ. Alt dette
og alt det andet: Verberne og deres bøjning, pronominerne og deres bøjning skulle jo tilegnes af
mig alene uden nogen hjælp! Var det noget under, at jeg ofte græd over bøgerne både hjemme og
hos præsten, tårer, der blandedes med koks og petroleum. Nej! sig ikke, at ”videnskabsmændene”
kommer sovende til deres berømmelse; men nu var jeg en gang puttet ind i maskinen, og der forblev
jeg! –
Hver dag, når jeg var ”på besøg” hos præsten, var der et lille frikvarter, som jeg tilbragte på gaden
til akkompagnement af slagtegrisene; men jeg havde også selskab! Det forår blev gaden brolagt, og
entreprenøren hed Larsen, senere: Firmaet Wright Thomsen og Kjær. Larsen havde bygget
kirkegårdsdiget i Hvorup og samtidig vor nye kostald. En af arbejderne hed Anders, og på grund af
hårfarven: ”Røde Anders”. Han var just brolægger i disse måneder. Vi var gode venner, og han var
min trøst og tidkort! Han havde et stort og godt hjerte, og jeg ønskede sådan, at jeg kunne få lov at
”brolægge” sammen med ham.
Men venskabet med præsten grundlagdes også! Så forskellige vi end var. Efter nogle ugers forløb
gav far mig penge med til præsten; men nej, han ville ikke modtage dem? Da jeg kom hjem, havde
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han været hos far ude i mosen, hvor han fik pengene. Lad dette være et bevis på farten! Men hvad
var årsagen til denne fremgangsmåde? Han har sikkert ikke villet modtage penge af børn! –
Sommer og vinter var han iklædt lang frakke og skindhue! – Til daglig blev der ikke ”støvet af” på
præstens kvist; men én gang blev der holdt forårsrengøring! Da fik jeg adgang til hans private
lejlighed! Og tænk! Der var fint og rent, smukt, ja, fornemt, syntes jeg. Vi var jo ikke så forvænte
derhjemme, hvor vi var så mange! – Lige inden for døren var der anbragt et bord – et lille bord – og
to stole, og der sad præsten og jeg og dyrkede Ingerslev og Vibæk. Vi følte os ganske fremmede!
Præsten var i ulastelig diplomatfrakke og blomstret vest, og tonen var afdæmpet og rolig. Den
følgende gang duftede kvisten af sæbe og røgelse, og ovnen var pudset. Der var slet ikke hyggeligt!
Da jeg var blevet optaget på latinskolen, gik jeg op til præsten for at betale og for at meddele ham
det gode resultat. Han var rørt, og hans forskræmte øjne stod fulde af tårer, da han betroede mig, at
det havde han været så sikker på længe. Hvad der videre skete med ham, ved jeg ikke, men eet ved
jeg! Han er den af mine lærere, jeg sidst vil glemme! Jeg danner mig selv en forestilling om hans
videre skæbne, farvet af medfølelse, beundring, venskab og angst – uro over, hvad han har været
igennem!
Og så skiltes vore veje! Og dog! Da jeg var blevet student og læste til cand. mag. i tysk ved
universitetet og således havde min gang i Nørregade og over Israels Plads – den gang
”Hundetorvet”, løb jeg på ham. Han var let at kende. Han bar stadig den samme hue og den samme
frakke, og han løb om muligt endnu hurtigere end før; men jeg standsede ham for at forhøre mig om
hans befindende, og så var han jo en stemme fra Vendsyssel! Han havde mistet sin kone, havde
forladt Nørresundby og boede nu på en kvist i ”Kartoffelrækkerne”. Jeg spurgte til hans befindende,
og han fortalte, at han havde det godt og studerede sprog, for tiden fransk! Han havde også været i
Paris, og da de jo ikke kunne forstå hans talte sprog, skrev han, hvad han havde på hjerte, og det var
gået udmærket.
Jeg havde det indtryk, at turen var foregået til fods. Han havde ikke tid til at køre med toget. For
øvrigt foreslog han mig at købe mit forbrug af margarine og kaffe osv. i en bestemt butik, hvor man
fik rabat, hvis man medbragte indpakningen!
Dette var mit sidste møde med ”Gjøl Præst”, denne ”rene sjæl”, som Altets Skaber nu har taget i sin
varetægt, og som sikkert sander
Hauch’s ord, at: ”Den skal højest glædes, der allermest har lidt!” –
Pontonbroen (1865).
Når vi drenge, N.C.A. og jeg og senere Anton havde kørt vognen til stald i Afholdshjemmets gård, hvor
gårdskarlen, Stendahl, tog imod os,( hvis han ikke var stået op, kastede vi tømmen over ryggen på hesten,
åbnede halvdøren ind til stalden), og så pilede vi af sted ind til Østergade gennem en smal smøge, og videre
ned til pontonbroen. Vi havde jo kun ca.et kvarter til strækningen: Afholdshjem – Katedralskole
(latinskolen). Den tilbagelagdes i trav! Der kunne ikke blive råd til billetter over broen med køretøjet. Selv
havde vi særlige billetter: (kvartalshefter), beregnede for skoleelever. – Ved det nordlige og sydlige
brohoved lå der et lille brohus, hvor almindelige passerende kunne købe billetter.
Kontrolbetjenten modtog vore billetter. Ofte var der ikke tid til aflevering, og betjentene var venlige og så
igennem fingrene med os ”ansvarsløse” og fattige stympere, og så skete den øvrige del af turen i trav. Broen
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var ca. 500 meter lang. Vi målte den selv op, og så vidt jeg husker, var den 1100 skridt lang, men skridtene
var jo ikke så lange, så det skal nok passe med de 500 meter. –
For den generation, der ikke husker pontonbroen, kan en lille beskrivelse være på sin plads. Dens
beliggenhed var omtrent der, hvor den nye bro nu ligger. En ponton er en båd eller pram, og hvis jeg anslår
antallet af sådanne både til ca.25, kan det vist ikke være rent galt. De lå altså ved siden af hinanden, og tværs
over denne række af både var der altså slået en bro, en halv snes meter bred: En kørebane med fodgængervej
på hver side. Midt på broen var der en svingbro, der kunne åbnes og tillade passage for ret store skibe til og
fra den vestlige del af fjorden og havnen.
(Den nye bro kan ligeledes åbnes for fjordtrafikken, men nu er det en løfteklap: To mægtige kæber).

Til at betjene denne svingbro var der et særligt mandskab, der regulerede trafikken ved hjælp af
bomme. – Hele broen kunne hæves og sænkes i takt med tidevandet og fjordens vandstand i tilfælde
af storm fra vest! Det kunne da ske, at vandet slog op over broen, og det var naturligvis et festligt
syn og meget spændende, om man kunne undgå at få en dukkert. For at afbøde de alt for skrappe
skyller var der udspændt stærke lærreds – presenninger mod vest, men det var ikke altid, de slog til.
Men vi elskede broen i storm og stille, og vi gør det endnu – i mindet! Brobanen var naturligvis lagt
af kraftige sveller. De blev jo slidt op i årenes løb, men de fornyedes ikke. Man nøjedes med at
vende plankerne, og så kunne de igen tjene deres formål en menneskealder, helt til den nye bros
bygning i 1900-trediverne.

Pontonbroen. (Foto fra internettet)

I min tid var vi som regel en lille snes elever (nordenfjords), der søgte katedralskolen, og kl. 7 ¾
morgen strømmede vi sammen ved det nordre brohoved, og så fulgtes vi ad til skolen ad Vesteraa –
Urbansgade og Ladegaardsgade til Saxogade, hvor den store, imponerende skole lå! Skulle det være
så ”heldigt”, at ”broen var ude”, når vi skulle passere, ventede vi på de ”forsinkede”, eller – hvis vi
var kommet over – ventede vi af ”kammeratlige hensyn” på efternølerne for at vi kunne virke
”angergivne” over for inspektor og tillidsvækkende, at broen virkelig havde været ude. Skulle
rektor eller inspektor virkelig være mistænksomme og kræve beviser, var bro- fogeden, han hed
Petersen, ikke sen til at udstede troværdighedsbevis, som altid blev taget til følge.
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Onde tunger ville sige, at inspektor holdt udkig fra et vindue i kontoret og morede sig kosteligt, når
han så vores ”anfører” ordne geleddet på hjørnet af Urbansgade og Ladegaardsgade, for at vi – i løb
– kunne storme ind i skolegården.
Det kunne også ske, at storm og isens tryk kunne knække broens fortøjning (tunge jernlænker) og
drive af mod Rørdal. Uheldigvis skete det i en ferie, og således gav det ikke nogen afbrydelse af
skolearbejdet, som jo den gang var uden nogen formildende fest: Dag ud og dag ind samme
pligtfølelse fra såvel lærere som elever. Kun én gang skete der noget festligt: Rektor Zerlang gav
hele skolen ”løbepas” ned på pontonbroen for at overvære at flyveren Robert Svendsen skulle flyve
til Skansebakken. Han faldt ned i en kartoffelmark – uden at tage skade – og vi vandrede slukørede
tilbage til skolen for at fortsætte mod målet! – Det må vist have været 1905-06.
Men pontonbroen eller ”bådebroen” som den kaldtes i vor kantate på latinskolen: ”Se, som
bådebroen hist sammenbinder kyst med kyst” huskes også – og måske særlig på grund af broens
betjente, ”bromændene”.
Vi var jo rundt regnet en snes stykker, der passerede broen på vej til og fra skole. Her burde jeg
nævne nogle navne, der førte an i flokken: Familierne Galster, Klitgaard, Kjærgaard, Bøggild fra
selve Nørresundby; dertil kom vi andre fra Lindholm, Nr.-Uttrup og Hvorup. Bromændene kunne
godt lide os og indlemmede os i ”broens faste stok”. Ofte tog de imod os kl. 7 ¾ ved det nordre
brohoved og fulgte os i stormtrav og lystig passiar til det søndre brohoved. De hilste os ”God
Morgen” med et højt råb og sagde ”Farvel” på samme måde. Ligeledes når vi kl. 2.00 var på
”tilbagetog!”
Med dette råb blev vi hilst, når vi vendte tilbage fra studierne og passerede broen; til stor undren for
slægt og venner og ganske fremmede passanter. Den førende ”bromand” hed Skall. Han var broens
tømmermand. Han havde været til søs! Han var en flot type, fuld af humør, altid oplagt til skæmt!
Da hans 25 års jubilæum på broen blev han hædret af os, lod vi os fotografere – 18 drenge. Billedet
blev indrammet og overbragt ham i deputation, ledsaget af et digt sålydende:
”Hjertelig til lykke!
Du broens smykke!
Som i 25 år
På broen har travet
Og løjer lavet
Med store og små”.

Ledsaget af en hyldest på prosa stod det selvfølgelig trykt i: ”Ålborg Stiftstidende” eller i
”Amtstidende”.
Denne maleriske forbindelse mellem Nørresundby og Aalborg blev afløst af den nye bro i
trediverne. Altså for ca. 40 år siden, og professor Anker Engelund var broens bygmester, og hans
ingeniører var blandt andre Peder Madsen Vejlgaard og Elis Schiøtz. Disse tre var Aalborg
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studenter: Anker Engelund student fra 1907. Schiøtz fra 1910 og Vejlgaard min klassekammerat fra
1911. Vi har ikke tabt hinanden af syne livet igennem.
Men til broen knytter der sig også et andet minde. Ved svingbroen var - før min tid - ansat en gammel skipper, der var
gået i land og havde fået en retrætepost på broen. Hans navn var Søren Marcussen. I min allertidligste barndom kom
han i mit hjem som kær gæst.
Hvorfra bekendtskabet stammer, ved jeg ikke. Men da jeg kom på latinskolen, knyttede jeg atter forbindelsen, og han
og hans datter besøgte os! Jeg hentede dem med køretøjet. Først boede de i smøgen ved Stiftstidende på Nytorv, senere
flyttede de ned i ”Klingenbergs Gaard” på hjørnet af Jomfru Anegade og Borgergade. Søren Marcussen havde nu taget
sin afsked fra broen, og datteren var kollektrice. Sønnen var guldsmed på Bispensgade, og en anden datter var gift
Rørbeck, der også boede på Bispensgade.Ofte, når jeg gik fra skole på vej til pontonbroen, aflagde jeg den gamle ven et besøg i den hyggelige gamle stue. Men
han var nu blind. Besøget var således ikke mindre påkrævet og i hvert fald absolut påskønnet. Så længe han havde synet
i behold, fordrev han tiden med træskærerarbejder: Møbler og rammer osv. Og hele lejligheden havde et smukt præg af
hans flid! Men i særdeleshed ”skar” han skibe med master, rigning og bemanding, små og store. Adskillige hænger i
kirker i Aalborg, og i anledning af Christian den Niendes jubilæum skænkede han kongen et fornemt lille skib; men da
var han allerede dekoreret med Dannebrogsmændenes Hæderstegn og Krigsmedaljen.- Dette fotografi besidder jeg, og
så tænker jeg på den kære og så pyntelige gamle mand med taknemmelighed for godt venskab!
Da han var død, modtog jeg et brev fra datteren fru Rørbeck med ønsket om at se mig i deres hjem ved lejlighed. Her
fik jeg overrakt hans globus, der havde fulgt ham verden rundt, hans barbermaskine (han var altid ulasteligt barberet i
de yngre år, senere bar han fuldskæg, da øjnene svigtede.) Og sidst men ikke mindst, fik jeg overrakt et eksemplar af
hans erindringer, som svigersønnen havde ført i pennen efter diktat: ”En gammel Aalborgensers oplevelser”(Dagbladet,
Nordjyllands Bogtrykkeri, Aalborg, 1902).
På Søren Marcussens besøg i Hvorup lærte han naturligvis alle os søskende at kende, men navnlig min 2 år yngre
broder, Johannes og han sluttede venskab. Min broder var en ivrig sløjdelsker og forfærdigede mange pæne ting. Da den
”gamle” så det, gav han ham mange gode vink og hidsede hans lyst til håndværket. Da synet svigtede, skænkede han
min broder alt sit værktøj, og jeg tror, han endnu bevarer det! Min broder blev nemlig en dygtig! snedker, sidst som
bygningssnedker på Aalborg Skibsværft indtil hans 75-års fødselsdag!-
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Fra optagelsesprøven husker jeg ikke meget. Det vigtigste var jo, at jeg bestod prøven uden en
antegning eller krav om, at jeg skulle dygtiggøre mig yderligere i ferien. Nej! Jeg holdt ferie og var
uhyre stolt af nu at være ”latiner”. – Fader var til stede under prøven. Jeg husker, at jeg havde
adjunkt Niels Christensen i regning, og han og far snakkede gemytligt sammen, mens jeg
hovedregnede. Han var jo en prægtig og rar mand, hvilket jeg var tjent med, da regning var mit
svage punkt! – I geografi blev jeg ”forhørt” af overlærer M. Petersen: Spørgsmålet var Jyllands
købstæder. Det gik glat med undtagelse af byen Vejle. Det måtte jeg høre for så længe fader levede.
Han var nemlig godt kendt netop i Vejle, da han i omegnen købte en aktiehingst til
hesteavlsforeningen. Hver rider jo sine kæpheste!
Lærerne
Og så begyndte skolegangen den 19. august. Det var spændende! I tysk fik jeg lektor Strøm som
lærer. Han var en dygtig pædagog, streng, men dog afholdt. Et venskab, der holdt, så længe han
levede, og mindet om ham plejes med taknemmelighed den dag i dag. Men han var ikke tilfreds
med min udtale af tysken, hvilket var absolut berettiget: Ordet ich (ik) osv.; Mønch (Mønk), de
stemte s’er osv. Kort sagt! Det stod dårligt til. Når jeg hjemme blandt mine søskende øvede mig,
blev jeg drillet, og de var alle enige om, at tyskerne da ikke var sådan nogle skabekrukker, at de
udtalte: ”Sie sind” som ”di dint”. – Og så gik jeg op i plantagen og øvede mig, og granerne susede
deres sympati. Det varede da heller ikke længe, før karaktererne steg op til mg – ug, og mærkeligt
nok blev dette fag mit yndlingsfag langt forud for de andre, og denne disciplin indbragte mig cand.
mag. graden i tysk 1915: Julen, og den endelige eksamen sommeren 1918 til trods for krigen 19141918.
Før omtalte jeg begrebet karakterer: Vi fik daglige karakterer efter hver overhøring! Disse indførtes
i en klasseprotokol for at blive indført i karakterbogen hver lørdag. Den afleveredes hver mandag til
inspektor, forsynet med fars underskrift, og hver måned taltes karaktererne sammen, gennemsnittet
regnedes ud, og så fik man nr. i klassen. Jeg har endnu mine karakterbøger stående og kan følge
med i min udvikling i alle fag. Jeg kan jo ikke lade være at prale med, at jeg var nr. 2, 3 eller 4
gennem hele mellemskolen. Fra 1907 afløstes de daglige karakterer af vidnesbyrd: Første gang
september 1907; men dette var ikke nær så spændende! – Gennem mellemskolen klarede jeg mig
fint, takket være flid og ”gode sæder”.
I gymnasiet blev kravene større og lærerne mere krævende! I dansk, tysk og engelsk, der var mine
yndlingsfag, gik det fortsat godt, og vidnesbyrdene var gode. I historie havde jeg lektor Strøm, som
jeg for øvrigt satte stor pris på, men krævende var han jo! Hans gennemgang af tidsperioderne i
historien var forbilledlig, og på mine rejser, der hovedsagelig er gået til Tyskland og Italien, har
mine tanker stadig takket lektor Strøm, ja! når jeg med stort udbytte besøger Italien (Firenze og
Rom osv.), da er tilskyndelsen fortrinsvis takket være Strøms begejstring! – I latin havde jeg lektor
O. Simonsen. Jeg er ikke så sikker på hans pædagogiske dygtighed! Til eksamen klarede jeg mig
dog fint i hans fag: Latin og oldtidskundskab og ligeledes i lektor Strøms fag: Historie. Lad det
være sagt som sandt var, at lektor O. Simonsen spildte for megen tid med snak, som ikke øgede
hans popularitet. Men dog vil jeg med den største taknemmelighed her tænke på alle mine lærere.
Det var en enestående dygtig stab, der ville pynte på ethvert kateder også i dag. Der var disciplin!
Vi blev holdt til arbejdet! Og vi var ikke et øjeblik i tvivl om, hvor vore evner lå, og hvor det kneb,
en vurdering, der slog til livet igennem.
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Aalborg Katedralskole (latinskolen).(Foto hentet fra internettet)

Når man sammenligner forholdet mellem elever og lærere den gang og nu, da er ingen
sammenligning mulig. Nu er forholdet kammeratligt! Den gang var der jo langt mellem læreren og
eleven, og hvis der i årenes løb kunne falde enkelte venligheder eller ros af, ja, da kunne man leve
længe på det! Men til trods for denne afstand betragtede vi dog lærerne og rektor med den største
hengivenhed som venlige og menneskelige medmennesker.- Selvfølgelig kunne der fremdrages
mange træk til karakteristik af de enkelte, men nej! Vi holdt af dem alle! – For menneskelig finhed
og faglig dygtighed og viden. –
Når jeg besøger mit hjem og Aalborg, da lægger jeg altid vejen om ad latinskolen og ser indenfor.
Og da vælder de gode skoleminder frem. Rektor Galster bød mig en gang indenfor, og i hans hjem
nød vi frokosten og fremdrog gamle minder. Han blev student i året 1904 og kandidat i 1911,
samme år som jeg blev student. Jeg husker den stemning, det hensatte mig i, at selveste rektor viste
mig rundt på de gamle steder, og minder om begivenheder og kammerater vældede frem og en
følelse af taknemmelighed tog helt magten. Jeg huskede den tyngende ansvarsbyrde fra den gang,
og i tilbageblikket glædede jeg mig over, at årene havde givet gode frugter, og at jeg med
nogenlunde god samvittighed kunne sidde til bords med rektor som ”værdig søn af huset”.
De 6 år på latinskolen gjorde, at man følte sig ”hjemme” på skolen for livstid og følte sig glad over,
at der ikke var forseelser at fortryde! – Med andre ord, man følte sig stadig som en dreng, når man
betrådte de gamle enemærker. –
Vi var i 2-3-4. mellem: 22 elever i klassen. I gymnasiet var vi 25: 3 klassikere – 14 nysproglige og 8
matematikere. –
Jeg kan ikke dy mig for at fortælle et enkelt træk fra min indtræden i skolen. Vincens Strøm var
gårdinspektor de første år. Han havde vundet mit hjerte ved optagelsesprøven, og det holdt sig som
sagt livet ud. Denne hengivenhed gav sig udtryk på følgende måde: Midt i skolegården var der et
springvand med adskillige vandhaner, ved hvilke man kunne stille tørsten. Der havde Strøm sin
plads og kunne derfra overskue pladsen og skride ind om nødvendigt. I de første adskillige dage
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lagde jeg rute omkring dette springvand og tog huen af, hver gang jeg passerede Strøm. Til sidst
sagde han diskret til mig:
”Du behøver ikke at stryge topsejlet hver gang, du passerer mig, for jeg ved jo, at du er en høflig
dreng.”
Da jeg jo i de seks år ikke forsømte én eneste gang – altså var så sikker som Amen i kirken, fik jeg
tildelt forskellige tillidsposter, der var indbringende: Lektor Strøm var en slikmund og kunne
vanskeligt undvære en wienerbasse til frokosten. Så jeg blev udnævnt til ”bassemand”, og han
trakterede så også sine ”embedsmænd” med en basse. Sådant glemmes ikke! – Det blev jo til mange
basser i årernes løb. Senere – i gymnasiet – afløstes han af adjunkt H. P. Sørensen. Han var en
ligeså udmærket inspektor, men der vankede ingen ”basser”.
Men med hensyn til Strøm har jeg endnu et minde, som fik et andet forløb. En morgen, da jeg skulle
køre hjemmefra, styrtede regnen ned, og vognen løb fuld af vand. Fader lod mig da vente, til det
værste uvejr var ovre. Jeg kom da for sent til den første time. Det var gymnastik i salen og adjunkt
Otterstrøm lod mig klæde om og træde ind i rækkerne. Jeg syntes alligevel, jeg ville melde mig til
inspektor Strøm. Velsagtens for at blive budt velkommen! På grund af det gruelige vejr. Men Strøm
var ikke i julehumør. Han skældte mig så frygteligt ud, at jeg blev målløs. Ikke bedrøvet. Jeg græd
ikke! Jeg blev gal i hovedet og knyttede næverne i lommerne og svor på, at jeg ikke skulle gøre ham
nogen tjeneste mere. Der var ikke noget med at tage hatten af og hente kager. – I det store frikvarter
var hans humør slået om: ”Nå! Marcus! Nu skal vi have basser! Og i dag skal vi have to basser
hver!” Knytnæverne slappede af! Og efter nogen overvindelse slog jeg til, og turen gik op til
Lauritz Petersen, bageren på hjørnet af Ladegårdsgade og Algade, og så var vi venner igen, et
venskab, der som sagt varede livet ud.
Lektor Strøm flyttede til Odense. Da jeg blev kandidat, ville han lokke mig til Odense; men Sorø
Akademi blev stedet, og her besøgte han Lisbeth og mig i året 1931-32.- Men også i Søgade
besøgte han mig i min ungkarlebolig. Lisbeth og jeg var hans gæster på en biltur rundt om Tjustrup
Sø til oldtidsminderne i Gunderslevholm dyrehave! –
H. P. Sørensen blev rektor i Fredericia, og også med ham fortsatte forbindelsen indtil hans død! Han
var en gudbenådet pædagog: Dygtig, energisk og varmblodig. Han havde os altid i sin hule hånd,
selvom vi måtte finde os i at føle, hvis vi ikke ville høre!
Dr. Hans Brix underviste os i dansk, og om ham og hans særprægede personlighed og undervisning
kunne der skrives bøger. Han hyppede selvfølgelig sine egne kartofler, og om hans rent faglige
resultater ved eksamen kunne der måske nok rejses nogen tvivl; men at han åbnede perspektiver er
hævet over enhver tvivl! Mit ene fag blev jo dansk. – Elever som Thomas P. Hejle, Carl Johan
Frejlev og Hartvig Jacobsen var jo hans nære venner. Vi andre gjorde vor pligt og fik retfærdig løn;
men han bibragte os tillige en bestemt følelse af, på hvilken hylde vi hørte hjemme, når det gjaldt
den dybere indførelse i og forståelse af ”Gudernes Tungemål” osv. – Han var jo til sin sidste stund
en fortsat inspiration for os, der havde med faget dansk at gøre! Han var tillige festlig! –
Dr. V.E.P. Andersen i engelsk var en inspirerende og fin, ja, forfinet pædagog, som vi elskede højt
på grund af disse egenskaber. Mit tredje fag var engelsk.
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Også Carl Vilhelm Østergaard var en inspirerende lærer i tysk, men kun i I.g. Derfra blev han
forflyttet til Hillerød og senere til Viborg og Ordrup som rektor. Han gennemgik Goethes Faust for
os i I.g. Og dette tillige med min ”tyske” fortid gjorde, at jeg valgte tysk som mit hovedfag og
absolverede dette fag før bifagene. Det var dumt; men jeg klyngede mig stædigt til min interesse og
tog eksamen i dette fag 1915, julen.
Nu har jeg i flæng fremdraget nogle af mine lærere, men adskillige andre for ikke at sige alle
mindes jeg med glæde. I mellemskolen underviste fru tandlæge Petersen i historie, en ualmindelig
dygtig og charmerende lærerinde. I tegning havde vi rektor Zerlangs datter, der var forlovet, og
senere gift med adjunkt Lassen, der var min lærer i dansk. Ham beundrede vi for hans kontante
væsen. Han var også vor lærer i gymnastik og boldspil. Der var fart over feltet og humør. Desværre
blev han i løbet af kort tid revet bort af tyfus. Vi fulgte ham til graven hele skolen. Det var en sorg!
Fru Lassen forblev hele livet igennem enke med sit eneste barn, en datter. –
Som gymnastik-assistent havde vi krigsassessor Sørensen. Han var beundret og afholdt af os alle.
Han havde været med i kampen ved Helgoland under Suenson. I sidste klasse underviste han os i
hugning og skydning. Disse discipliner er nu afskaffet. Det var en ækel ting at tage disse hjelme på
hovedet. De stank af gammel sved. Hvis vi huggede ”urent”, tog han sig af vedkommendes
opdragelse, hvilket resulterede i nogle blå mærker på overarmene. – Skydningen foregik på de
militære skydebaner ud over Limfjorden. Det foregik om eftermiddagen, ”Bøsserne” var gamle, jeg
tror forladere. Og de kunne give nogle vældige lussinger, hvis vi ikke holdt dem ordentlig fast mod
skulderen. Nogle af kammeraterne stoppede sig ud med vat; men det gjorde kun lussingerne værre.
På skydebanen kaldte vi ham ”Krigsprofessoren”, hvilket han nød. – Vi holdt af ham og han af os,
og da Kaj Kragelund som skytte nr.1 holdt afskedstale til ham, kom han af vane eller vanvare til at
sige ”Krigsprofessor Sørensen”. Han takkede også os med ordene:
”Tak drenge! Tak! Meningen var sgu’ god nok!” Og det var den! Jeg blev nr. 4. –
Men også lektorerne Pagh og Bøje og Rasmussen var afholdte og ville vores vel! Hr. Rasmussen
var lærer i fransk, og udtalen af det franske sprog gik ikke godt i spand med mit jyske. I det hele
havde alle lærerne en del at udsætte på mit dialektprægede sprog, hvilket Dr. Brix formulerede på
følgende måde i sit vidnesbyrd:
”Hans sprog afviger en del fra det for Rigssproget gældende, hvilket forhåbentlig lader sig rette
med tiden”.
Rent privat hviskede han mig i øret: ”Sig det ikke til Jeppe Aakjær, for så bliver han vred!” Og så
klukkede Hans Brix. Jeppe Aakjær lærte jeg senere at kende personligt; men det er en anden
historie.
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Ved 50 års jubilæet, som vi fejrede i Aalborg på dimissionsdagen i 1961, og som Kaj Kragelund var
vært ved, blev der afsunget en sang, som Vejlgaard havde forfattet i P. Sørensen Fugholms stil:
Løverdagen, den 24. juni 1961
( Synges til den gamle melodi: Æbeltoftvisen).
”I Aalborg by i Saxogade i kastaniers ly
der ligger lunt en skole, som har verdensry.
Der fik vi vores bal last til at gå på livets vej
af vores gode lærere, som gav os dumme kvaj
di ellermenter, som os brang i Alma Maters Faun,
Så at vi godt var rustne, da vi drog til København”.
I katedralskolens kantate hedder det:
”Se, som baadebroen hist
sammenbinder kyst til kyst,
sådan skal i skolens færden
led for led, fra barnets verden,
der for livet bygges bro.
Skal vi bæres frem ad den,
må den bæres selv igen,
gynges ej af flagredrømme,
bæres op ad åndens strømme,
livets ord og hjertets tro.
Da vi skal i ungdoms maj
mindes glad vor skoleby
og i tanken atter drage
til den gamle gård tilbage
hvor vi trådte børnesko”.
Jeg tror – nej, jeg ved, at vi alle har sandet digtets ord.
Kammeraterne på latinskolen
Ja! Nu vil I velsagtens spørge: Ja! men hvad med kammeratskabet; det er jo dog meget vigtigt?
Oprigtigt talt! Det har livet igennem formet sig harmonisk. Fra Hvorup skole kan jeg kun notere et
par tilfælde, som måtte ordnes med et vældigt slagsmål. Det første foregik fra skolen ned gennem
”Drøwten” og endte i en dam ud for gården. Kammeraten hed Christian og han var fra mosen. Han
brugte et patronhylster (soldaterne brugte jo ”Lynghøjen” og ”Drøwten” og ”Taagesfaldet” til
øvelser og tabte så disse hylstre). Under slagsmålet så han sit snit til at skrælle mig i nakken med
det. Arret findes endnu! Desuden fik jeg en blodig næse. Jeg var jo ikke videre stolt af at vise mig
for mine forældre i den forfatning, så jeg gik ind i kostalden og vaskede mig ved vandtruget. Jeg må
have været højst en halv snes år gammel, for truget forsvandt, da jeg var på den alder. Til alt held
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sad min gamle, fromme onkel Anton derinde (han lignede billedet af Blicher), gift med faders
søster, tante Karen. Han lo, så hans øjne stod i vand; moder brændte inde med sine formaninger, og
fader har sikkert inderst inde været stolt af sin søn! Han spurgte interesseret til Christian og
forvissede sig om, at han også havde fået et par fuldtræffere, og så blev jeg for øvrigt renset
grundigt!
En absolut ubetydelig begivenhed, men dog i nogen grad talende. For det første har jeg nok været
en lille hidsig prop; men for det andet tror jeg at huske, at min ældre broder Ole var vidende, ja,
vidne og havde sin morskab deraf. –Men ellers forløb skolegangen såre fredeligt med leg og
venskab; navnlig var lærerbørnene fra Hvorup skole vore venner og selvfølgelige kammerater. –
På latinskolen var ånd og disciplin af en sådan art, at selve skolen og dens stab indgød ærbødighed
og selvdisciplin som sig hør og bør på et sted, hvor muserne dyrkes! På selve skolen – i klasserne
og i gården – herskede der mønsterværdig orden. Dog husker jeg et eksempel på, at en brutal
slyngel af en klassekammerat – hvis navn jeg dog hemmeligholder – plagede og ”passede mig op”
på skolevejen fra latinskolen til Nørresundby.
Det var en stor kleppert: Fed og dum! – Han undså sig ikke for at slå mig med sin gadedørsnøgle, så
skolevejen tilbagelagdes som en fortsat undvigelsesmanøvre. Fader kom under vejr med det og traf
forberedelse til at klage til rektor; men jeg frabad mig hans hjælp og greb til fortvivlelsens
selvhjælp! En dag, da jeg havde været inde i ”Messingborg” på Bispensgade for at købe nogle nåle
og knapper til mor, passede han mig op på hjørnet af Bispensgade og Jomfru Anesgade. Men her
var der lagt en fælde for ham! Jeg løb fra ham ind i savskæreriets port over for den gamle latinskole,
og - der stod min 2 år ældre fætter N.C.A. og tog imod ham og mig. Sammen gennembankede vi
ham nådeløst – ja, ja, vi var to mod en, men det tænkte vi ikke på – først bagefter! For klø havde
han fortjent! – Fra det øjeblik af bejlede han til mit venskab – uden at blive bønhørt!
”Hadet havde dybe rødder, og hævnen gik i arv”!
Han gik ud af skolen i 4.m. Adskillige år senere krydsedes vore veje; men vi lod, som om vi aldrig
havde set hinanden før. Jeg var da adjunkt, og han var ekspedient i en chokoladeforretning, hvor jeg
dukkede ind for at købe en gave til en regenskammerats kone. Det må have været i 1921.
Ryst ikke på hovedet ad disse to episoder! Som kostskolelærer i 43 år havde jeg et åbent øje for
denne forfølgelses- mentalitet: ”Drøjeri”, overfor små drenge. Det må være et helvede for små,
værgeløse måske sære drenge, år ud og år ind at være plaget af sådanne ”drøjesyge” plageånder.
Hvor jeg opdagede det, skred jeg ind! På mine gamle dage dukker der minder op fra de unge år i
embede! Jeg tager kostskolelivet og hele denne institution op til overvejelse – for og imod – Jeg har
været glad for min gerning; jeg ser tilbage på årene som en såre lykkelig tid og dog: Ville jeg vove
at vælge denne gerning igen, hvis jeg på ny skulle træffe valget? –
Men ellers var opholdet i latinskolen også kammeratligt set en dejlig tid. Jeg blev jo optaget i 2.m.
1905. Jeg blev anbragt ved bord sammen med Willy Hansen, han var oversidder og var altså
klassens duks. Han var en særdeles flink og god kammerat, og da jeg ikke var udfordrende, men
særdeles høflig og forsigtig, sagde jeg ”De” til ham og ”Hr. Hansen”! Da vi oplevede den første
sammentælling den 25. september 1905, og jeg blev nr. 2; mens Hr. Hansen vendte tilbage til
fuksepladsen, syntes han, at vi skulle være ”Dus”.
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I parentes skal det her bemærkes, at jeg straks som nr. 2 erhvervede mig et mdl. i geometri. En uge
senere avancerede jeg til tg. Men fra dette øjeblik af havde jeg åbenbart åbnet adjunkt H.P.
Sørensens øjne for mine (skjulte) talenter, for disse skræmmeskud efterfulgtes af en faktisk ubrudt
række af ug’er. Sammentællingen, den 6. november viste nr. 4. Julesammentællingen igen nr. 2, og
derved blev det!
Jeg mindes ikke noget tilfælde, hvor vi har ønsket os fritaget for disse karakterer! Vi anerkendte
disses nødvendighed. Vore forældre værdsatte det i høj grad, og de understregede i højeste grad vor
faglige ansvarsbevidsthed, og de bidrog til at modne vore endelige valg for livet ved skolegangens
ophør. Lærerne havde et klart blik for de forskellige grader af modenhed og lod sig ikke
udelukkende lede af øjeblikkets flidsresultater!
Kun ganske få flyttedes op i gymnasiet. I alt var vi 25 elever. Af disse kom adskillige udefra. Min
halvfætter Johannes Sørensen gik i klassisk afdeling. Carl Johan Frejlev og jeg gik i nysproglig
afdeling. Johannes Sørensen blev præst, og vore veje skiltes, men vi holdt sammen i studenter-årene
og boede samtidig på Regensen.
Frejlev fik sit hjem i København, da forældrene for hans skyld lod sig forflytte til Wildersgades
kaserne på Christianshavn. Et nært venskab knyttede os sammen fra 1905 da vi mødtes i 2. mc og
til den dag i dag! Vi valgte de samme fag og blev cand. mag.’er samtidig. Vi søgte de samme
embeder. Han blev den foretrukne ved Odense Katedralskole og blev der hele sin tid. Samtidig fik
jeg embedet ved Sorø Akademi, og begge har vi været lykkelige i vore stillinger, og aldrig, aldrig
har der været en sky på vort venskabs himmel.
Ofte kom han som gymnasiast i mit hjem i Hvorup, og i København var hans hjem hos hans så
prægtige og gæstfrie forældre på Christianshavn den fredlyste tilflugt i den københavnske ørken! – I
mellemskolen overanstrengte han sig ikke. I gymnasiet kom hans overordentlige begavelse til
udfoldelse, og han var klassens duks i konkurrence med så store begavelser som Th. P. Hejle og
Hartvig Jacobsen. –
Mine virkelige venner var Johannes Sørensen og Carl Lund fra klassisk afdeling. Axel Kjærgaard,
Thorvald Engelbrodt og Peder Madsen Vejlgaard fra den matematiske afdeling. Og fra min egen
afdeling sluttede Th. P. Hejle, Hartvig Jacobsen, C. J. Frejlev, Adolf Lyngbo, Hans Lauritz
Klitgaard og jeg os nær sammen i et venskab, der holdt gennem årene. Af disse er Carl Lund, Axel
Kjærgaard, Hans Lauritz Klitgaard, Th.P. Hejle, Adolf Lyngbo og Hartvig Jacobsen nu borte
(1976), og det lader sig ikke gøre at feste mere ved de runde år!
Johannes Sørensen og jeg holdt jo sammen som gode halvfætre. Han besøgte os i Hvorup, og jeg
ham i købmandsforretningen ved Nytorv i Aalborg. Vi var hinanden til gensidig støtte, når
familiære sorger eller bekymringer bankede på døren.
( Et spændingsforhold opstod i en senere periode, da han så helt lod sig opsluge af ”Den Sorte Mission” i
Thy. I nogle år kom vi ikke sammen. Presset lagde et knugende tryk på mig! Da han fik selvstændigt embede
og følte sig mere frigjort og ”sig selv”, genoprettedes venskabet på den festligste måde under et besøg hos
ham og hans hustru (en halvsøster til Hartvig Jacobsen) i Skovsgaard ved Fjerritslev. Sammen med pastor
Carl Lund tilbragte vi fornøjelige dage sammen ved havet og i hans hjem. Johannes og jeg var jo
regenskammerater, Carl Lund var valkendorfianer. Studenterånden havde overlevet! Ja, neutraliseret det
ideologiske, så at fødderne igen fik fast grund at stå på!)
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Hartvig Jacobsen var et godt hoved og en god kammerat. Han havde sit hjem ude ved grusgraven
(fodboldbanen), i den bydel, der hed eller blev kaldt Grimsby ”Fremtidshåb”. Hans fader var
togfører, en prægtig mand og hans prægtige kone: Han var gift anden gang. I det første ægteskab
var der 6 børn, og i det andet kuld var der 12. Altså 18 børn! Jeg kom der ofte, thi når vi havde
skydeøvelser på skydebanerne, var jeg den faste gæst mellem skoletiden og skydeøvelserne. Det var
et hyggeligt og velordnet hus, selv om der måtte være små kår. En ting imponerede mig særligt:
Hvert barn havde sine pligter, som skulle efterkommes punktligt fra morgen til aften og dag ud og
dag ind. Således havde Hartvig på sin ordreseddel at forsåle og reparere og i det hele taget
vedligeholde alt fodtøjet, og han var således en dygtig skomager. – Der var også faste læsetider og
kontrol med deres overholdelse.
Til gengæld for denne gæstfrihed kom Hartvig om sommeren på længere besøg på gården i Hvorup,
og der var han – med sine gode kræfter og sin arbejdsvante krop – en god hjælp ved høstarbejdet.
Efter dagens arbejde badede vi under pumpen! En trak pumpestangen, mens offeret lod vandet
skylle ned over kroppen. Vandet var iskoldt (brønden var 22 alen dyb).
Mine forældre vænnede sig således til noget af hvert: Frejlev var stille og nærmest tavs. Hartvig var larmende og
syngende og overalt på færde i mark og stald. Han var en god kammerat, og man gik ikke forgæves til ham, hvis vi
ønskede et godt ord på vejen.
Og dog var vi så forskellige. Han havde jo vældige evner og et videre vingefang, der strakte sig uden for fagstudiet på
godt og ondt, og derfor skiltes vore veje i studieårene.
Som bondedreng følte jeg mig fremmed i København, og da jeg ikke havde f.eks. hans evner, følte jeg mig usikker og
komplekstynget. Jeg var og blev bondedrengen og længtes tilbage til Jylland. Og det tog lang tid, før jeg følte mig blot
nogenlunde hjemme i den akademiske verden! – Men også på andre områder var vi forskellige. Han skulle prøve alt.
I politisk henseende kørte Hartvig kompasset rundt, og således husker jeg, hvorledes han anlagde et kolossalt rødt slips,
der dækkede hele facaden; men kun for en tid. Han var vist senere en lige så overbevist højre mand. Også i religiøs
henseende var han på uafbrudt flugt fra det ene til det modsatte. Oprindelig en overbevist KFUM-er. Senere det
modsatte.
Jeg husker, at vi en gang havde den islandske præst Friederichsen som foredragsholder i gymnasiet. Efter foredraget tog
Hartvig ordet, for at ingen skulle være i tvivl om, at Hartvig var af en anden mening. Hans indlæg begyndte således: ”Vi
fritænkere-”. Præsten tog ham for det, han var, og optog diskussionen! Men jeg husker situationen, fordi det rystede
mig, at han vovede at tage så store ord i sin mund. Nu i 1971 kan jeg ikke lade være at sammenligne med vore
nuværende studenter, der – tilsyneladende uden komplekser – taler ”Roma midt imod”. Dette afføder hos mig samme
reaktion som for 60 år siden med tilfældet Hartvig Jacobsen. Hans store evner førte ham hurtigt frem indenfor juraen.
Han blev cand. jur. dr. jur., højesteretssagfører – anset jurist; men vi sås såre sjældent! Forskellene var for mange og for
store. –

Th. P. Hejle (Sørensen) var født 20. januar 1891. Han var altså en ”gammel dreng” ved sin
indtræden i I.gn. Hans fader var storkøbmand i Vester Hjermitslev ved Brønderslev. Thomas var en
voksen kammerat, kommet ”af stort folk” og højnede sig således et hoved over alt folket.
Særpræget, køn ung mand, og det var han selv klar over. – Men ulykken ramte familien. Faderen
døde, og ved gennemgang af boet viste det sig, at forretningen ikke kunne drives videre, selv om
den ikke var insolvent. Denne ulykke var skæbnebestemmende for Thomas.
Hans fortsatte skolegang ved katedralskolen blev sikret ved gode venners hjælp, og således blev han
anbragt i og fik et hjem hos Pastor Schiøler, senere biskop i Aarhus. Han var her en søn af huset og
stod familien Schiøler nær. Men for ham selv – rent psykisk – blev det bestemmende. Det var som
om han opfattede dette skæbneslag som rettet mod ham personligt for derigennem at bringe hans
evner til kunstnerisk udfoldelse gennem de hårde kår, han måtte friste. Det gav han selv udtryk for,
ja, det sporedes lige til hans ydre optræden. Han lod det sorte hår vokse på kunstnervis. Han anlagde
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kunstnerhat og Havelok og gik med sølvbeslået stok. Han var helt forskellig fra os andre. Men i
skolen og i selskab med kammeraterne var han uforandret den samme prægtige ven! –
Han var som sagt et par år ældre end os andre. Hans optræden, gode evner, hans skæbne og modgang gjorde også
indtryk på hans lærere, vel særlig på Hans Brix, der i ham så den vordende kunstner – forfatter! Han syslede da også
med digtningen, læste megen litteratur, skrev små fortællinger, og det hændte ikke så sjældent, at Thomas blev hentet
ud af klassen for i de yngre klasser at vise, hvad en ”moden kammerat” var værd.
Så kan man jo spørge, om dette fra Brix’s side var pædagogisk rigtigt! Nå! Hans Brix var jo heller ikke pædagog af den
almindelige type. Vi elskede ham, og bekendtskabet med Hans Brix gik ikke sporløst hen over os!
Disse forhold var ikke fremmede for Th. P., hvis man vurderer dem med en studentereksamen for øje. Han sænkede
standpunktet kolossalt ved eksamen; men det er jo en anden og uvedkommende sag! –

For at stive sine slunkne finanser af begyndte han at optræde som oplæser i foreninger og
forsamlingshuse og rent privat om lørdagen og søndagen. Det gjorde han godt, og hans jyske
fortællinger og jyske dialekt trak fulde huse. – Hans nære venskab med Carl Johan Frejlev førte til,
at de slog deres evner og interesser sammen. Frejlev var jo absolut kunstnerisk begavet, desuden
udrustet med en enestående hukommelse og et festligt skuespillertalent. Dette samarbejde og
venskab varede så længe Th. P. Hejle levede! –
I mit hjem i Hvorup, hvor Frejlev jo kom på længere besøg, og hvor Thomas også nød at komme,
underholdt de ofte både unge og ældre venner og bekendte med deres oplæsning. Mine forældre og
søskende og familiens venner satte pris på deres besøg. Mit hjem var jo endnu i disse år et glad og
lykkeligt hjem! Modgangsårene kom senere, da krig og depression lagde sit knugende tryk på det
før så lykkelige barndomshjem, og store sorger stødte til! Men derom senere! – tilbage til
kammeraterne! –
En gang om året i sommerferien blev der holdt en aktionærfest i ”Hedelunds Plantage”. Nu var
træerne jo vokset op og havde bragt læ til det forblæste ”klitlandskab”. Lærer Nielsen var
foregangsmand og formand for plantagen. (Senere blev der sat en mindesten over ham med hans
billede som medaljon i plantagen. Nu, da terrænet tilhører kasernen, ødelægges beplantningen til
fordel for skydebaner og eksercerpladser). Når lærer Nielsen ved disse lejligheder havde aflagt
beretning og regnskab førte han de interesserede aktionærer rundt i plantagen, mens ungdommen og
de ældre ”hyggede sig” på estraden eller i restaurationsteltet: Dans og kaffepuncher. –
Efter rundgangen i plantagen samledes gæsterne i det lune sommervejr på estraden, og Thomas og
Frejlev forlystede! da publikum med oplæsning. Og bagefter sendte lærer Nielsen hatten rundt, og
udbyttet var ofte på den antagelige sum af 50 – 100 kroner. Det var begyndelsen til Skolescenen! Derpå kastede Th. P. sig ud i dansen. Det var ikke noget for Frejlev! Men for Th. P’s vedkommende
var der gevinst hver gang. Han var en stor dameven! En gang bad han mig være Postillon d’amour
og bringe hans hjerterdame små billetter; men det afslog jeg bestemt, i særdeleshed, da jeg, så vidt
jeg husker, selv var interesseret i samme. Dette forstyrrede dog på ingen måde vort gode venskab.
Af erfaring vidste jeg jo, at ”sømanden havde sin brud i hver en havn”. – I al uskyldighed!
Bortset fra deres optræden i Hvorup var jeg kun en eneste gang deltager i ”gruppens” lørdag –
søndags udflugter. Den gik til landsbyen Jerslev ved Brønderslev, hvor Th. P. havde en onkel, der
var gårdejer. Vi havde det hyggeligt! Jeg var impresario og skulle sørge for billetsalget og salens
udluftning. For mig skete der det uheld, at et af vinduerne røg ud og knustes (altså ruderne), der var
nemlig ingen hængsler, men kun 4 hasper. Dette havde jeg ikke bemærket, da jeg åbnede for at lufte
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ud. Billetsalget kunne ikke dække udgiften, som jeg måtte afholde. Hjemturen foregik på cykel over
Vildmosen.
Det sidste venskabstegn, jeg modtog fra Thomas, var til Lisbeth’s og mit bryllup den 21.10 1930.
Han telegraferede:
”Hil være den kvinde, der bragte dig på fornuftens bane! Thomas!”
I mellemtiden var han selv blevet gift med Louis Levy’s datter og var lykkelig. Han havde
oparbejdet Skolescenen, som holder hans navn levende fremefter. I hans hjemby er der rejst en
mindesten over ham. Nogen embedseksamen havde han ikke tid til at tage. Han virkede som
højskolelærer, f.eks. i Kerteminde. Han tog seminarieuddannelse på Skaarup seminarium. Han
underviste en tid på Østersøgades Gymnasium og var ligeledes en overgang inspektør på
Dagmartheatret for bare at nævne nogle stationer på hans vej til chefposten som leder af
Skolescenen. – Han var en charmerende ven – en trofast og god ven, der bevarede sit jyske væsen
og sprog hele livet igennem. Man kedede sig ikke i hans selskab. Han oplevede meget og forstod at
forme det oplevede levende og fyldt med anekdoter. Man ville have savnet et væsentligt islæt i sin
ungdoms mønster uden ham, og jeg udtaler et dybt følt: ”Æret være hans minde”.
Før jeg forlader Thomas P., bør jeg dog lige nævne, at han i II.g. var præsident for gymnasieforeningen ”Ydun”.
Medlemmerne var delte i to grupper. Den ene gruppe holdt på bevarelse af foreningen som repræsentant for ”Kæftens
og Larmens Folk”. Den anden gruppe ønskede større alvor og et højere kulturelt sigte! Th. P. og hans garde
repræsenterede denne sidste gruppe, og vi sejrede og besatte alle poster! Hans regeringstid blev kort, og møderne
druknede i larm og spektakel, og vi forlod – under hån og hyl – skansen, efterladende bødekassen, som vi havde
bidraget klækkeligt til. Og sikken et sold de andre kunne holde og holdt! –

Carl Johan Jensen Frejlev var den af mine kammerater, der kom til at stå mig nærmest, skønt vi var
såre forskellige. Vi mødtes første gang i 1905 i 2.mc. Han var stor og tung, og jeg var lille og
spinkel. I mellemskolen lå jeg i spidsen, takket være stor flid og den ansvarsbyrde, der var lagt på
mig. Jeg skulle jo se at blive til noget ad bogens vej, og når jeg først havde begyndt, gaves der intet
tilbagetog! Det var sådan noget, der lå i luften i hjemmet Der var ikke udstedt bestemte ordrer eller
trusler. Det var en uskrevet lov! –
Frejlev var tung i det og heller ikke flittig. På fodboldbanen i ”Grusgraven” var vi to backs. Han stod stille og dækkede
målet, og han sendte alle de bolde, han fik ram på ad ”Pommern” til. Jeg for rundt og gjorde min del af det lettere
arbejde og nærede hans del af ansvaret ved at sende bolde til hans behandling. Der var også på boldbanen et godt
samarbejde! – En gang blev han alvorligt syg: Tyfus! Han kom til hægterne igen, men skulle passe på, og jeg husker, at
han i sommerferien gik med en tung vinteroverfrakke. I den periode tilbragte han en lang tid i Hvorup i mit hjem. Han
var hjælpsom og flink ved markarbejdet. – Således var han med til at rydde et stykke mosejord, hvor tørveskæret var
holdt op, og hvor der nu fandtes uvejsomt krat af buske og ris. Vi havde tjenestekarlen Kristian med og så den store
følhoppe. Rydningen foregik på den måde, at vi gravede mosejorden løs omkring risene. Derpå spændte vi ”Lotte” for
ved hjælp af et reb, sagde ”Hyp”, og af sted vandrede hoppen med busken og et stort stykke mosejord med i købet.

Skoletiden igennem var Frejlev en kærkommen gæst i mit hjem både hos mor og far og søskende. –
I de syv år, jeg tilbragte i København som student, åbnede hans forældre hjemmet i Wildersgade for
mig, og jeg nød disse timer i familiens skød. Stabssergent Frejlev blev nemlig forflyttet til
sundhedstropperne i Wildersgade fra hjemmet i Aalborg for at være sønnen nærmere. Faderen var
stabssergent med liv og sjæl og et vældigt skæg! Og fru Frejlev var en meget intelligent og belæst
kvinde, der kunne hamle op med os unge, når litterære spørgsmål kom på tale. Her kedede vi os
aldrig, og så var der så hyggeligt!
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1908 blev vi rykket op i det nysproglige gymnasium. Her viste det sig hurtigt, at Frejlev havde
sparet på kræfterne i mellemskolen til bedre tider; for han lagde sig straks i spidsen sammen med
Lyngbo, Hartvig Jacobsen og Th. P. Heile. Jeg måtte nøjes med en beskednere placering.
Jeg var mellemskolelyset, der – om ikke just gik ud – så dog blafrede for vindens tryk. Men
venskabet holdt og styrkedes yderligere. I sprogene var vi jævnbyrdige, og da vi skulle vælge
studium, valgte vi begge cand. mag. studiet i tysk, engelsk og dansk.
I 1911 tog vi studentereksamen; vi var 25 i alt. 3 klassikere, 14 nysproglige og 8 matematikere. De
3 klassikere var: Lars Hoff, Johannes Sørensen, og Carl C. Lund. Lars Hoff studerede ikke, men
blev forretningsmand. Han havde et svagt helbred og døde ung. Johannes Sørensen og C.C. Lund
blev begge præster, meget dygtige præster, tilhørende Indre Mission. Johannes Sørensen var min
halvfætter. Hans fader Søren Peter Sørensen bestyrede gården i Hvorup, mens far aftjente
værnepligt. Derpå giftede han sig, og da de så så forskelligt på de religiøse spørgsmål, ebbede
forbindelsen mellem de to familier ud. Båndene knyttedes igen, da Johannes og jeg mødtes i II.mc.,
Og vi var nære venner som studenter og regensianere, senere hen gjorde de religiøse spændinger sig
igen gældende, og i de sidste år har vi kun hørt fra hinanden sjældent.
Jeg har altid forsigtigt – ”holdt mig til det nære og kun badet, hvor jeg kunne bunde”. Det kælne og
det kradse har været mig i lige grad imod. De var to helstøbte og prægtige venner! Der tog deres
studium alvorligt. – Derom taler følgende erfaring: En dag, da jeg kom hjem til min stue,
Østersøgade 100 st. –, lå der en seddel til mig med følgende ordlyd:
”Kære Marcus! En bue kan spændes så hårdt, at den brister, og den genvinder aldrig sin gamle
spændkraft. Husk det! Det er en erfaren mand, der taler”.

Underskrevet C. Lund.

Bag dette ligger følgende erfaring. På grund af hans brændende religiøse søgen forlæste han sig i
Søren Kirkegaards religiøse værker! Han fik et nervøst sammenbrud, brød med sin forlovede og
blev indlagt på Kommunehospitalets 6’te afdeling. Her opholdt han sig i nogle måneder og – kom
sig! Genoptog sin forlovelse og blev lykkelig ægtemand, familiefader og præst. En søn blev student
fra Sorø: Erik Lund (1943).
Buen bristede ikke! Men jeg må indrømme, at jeg var forlæst og ”langt nede”, da jeg Julen 1915-16
tog min 1’ste del: Tysk hovedfag! –
Vi var 15 nysproglige studenter. Vi gik side om side som kammerater; men kun med nogle få
stykker, som jeg har omtalt, var der tale om venskab: Th. P. Heile, C.J. Frejlev, Hartvig Jacobsen,
Hans L. Klitgaard og Adolf Lyngbo. De fire piger: Mary og Thora Ørnshøj, Johanne Ellermann og
Florence Wilson stod helt uden for. I hvert fald forekom det kun sjældent, at der veksledes ord
mellem dem og mig - uden for det rent faglige! – Den sidste gruppe bestod af: Kaj Kragelund, Olaf
Olsen, Edvard Egeberg, Svend Reimer og Prytz Larsen. De tilhørte Aalborgs bourgeoisi og havde
deres eget frimurersprog. Når vi som studenter mødtes i København, viste det sig, at vi dog havde
noget til fælles og søgte hinandens selskab på en helt anden basis.
De 8 matematikere levede jo i deres verden, og i skolen havde vi ikke meget med hinanden at gøre.
Peder Madsen Vejlgaard, Thorvald Eigenbrodt og Axel Kjærgaard var dog mine gode venner og
kom somme tider smuttende ud til Hvorup, når de trængte til frisk luft, og ligeledes kom jeg i deres
hjem. – I de senere år, hvor vi jo nyder otiet, er båndene igen blevet knyttet. Men Aage Thilker,
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Theodor Rasmussen (Ramby), Gunnar Hertz og Emil Als var klassekammerater og ellers mig
fuldstændig uvedkommende. – Nå! Jeg forlod jo også skolen kl.14. hver dag og kom hjem til
Hvorup kl.ca.16, så der var ikke megen tid til at dyrke venskaber i skoletiden. –
Jeg elskede mit hjem og livet på landet; men nogen støtte eller hjælp derhjemme fik jeg ikke rent
skolemæssigt. Jeg passede mit skolearbejde og stilede mod studentereksamen. Nu bagefter kan jeg
jo nok se, at den intime omgang med jævnaldrende kammerater virker befrugtende! Ofte når jeg i
skoletiden, f.eks. i frikvartererne blandede mig i den kammeratlige passiar, erfarede jeg – uden at
det blev sagt lige ud – at: det havde jeg ikke forstand på! Det gav komplekser! Studenterlivet i
København åbnede døren til en ny verden: studiekammeraterne, hybelsamtalerne,
pensionatsvennerne og først og sidst regenslivet og de venner, som jeg der fik, og som blev venner
– hjertevenner for livet.
Student
Og så var jeg student! Mit sidste fag var naturhistorie hos Boje. Jeg fik gode karakterer i alle fag, og
som resultat var jeg i den bedste tredjedel af de 25 studenter. Og jeg var tilfreds! Jeg husker endnu
min glæde, da jeg med den sorte silkehue på hovedet og den hvide i en pose vandrede over
pontonbroen for at præsentere mig derhjemme i Hvorup – som familiens første student! N. C. A.
Nielsen blev jo student 2 år før; men han var lærersønnen og ikke rigtig bondestudent! – Hjemme
på gården boede jeg i et lille værelse ved siden af køkkenet. Det var en form for centralvarme. Jeg
husker endnu, at jeg så de to huer hænge på toiletspejlet næste morgen, da jeg vågnede (spejlet var
ophængt mellem to standere og kunne svinge) Det var en stolt følelse.
Mine forældre holdt et lille studenterselskab for mig, og de nævnte venner blev indbudt! Det var en
glad skare, og de var alle glade for at hvile ud i mit hjem efter de store gilders mere anstrengende
dage!
Og nu havde jeg ferie, og hvad så? Glæden over vel overstået prøve gav hurtigt plads for de
tyngende tanker på fremtiden. Mine forældre overlod disse tanker ganske til mig selv. Læge? Efter
den almindelige mening var denne uddannelse for lang og for dyr. Jeg kunne ikke bestemme mig.
Mine yndlingsinteresser var sproglige: Tysk, Engelsk og Dansk. Tanken om Historie som tredje fag
blev hurtigt opgivet. Men studere skulle og ville jeg!
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Studiestart i København
Allerførst gjaldt det om at finde et sted at bo og spise i København. Min fætter N. C. A. Nielsen
havde allerede opholdt sig to år i København som stud. jur. Og boede i Collinsgade nr. 6 hos en fru
Gutter. Her flyttede jeg ind og delte værelset med ham. Vi gav 35 kroner for værelset, altså 17,50
kr. hver. Der var to værelser. Pensionatet lå i Zinnsgade 11,3, og værtinden der, var frøken
Frederikke Ammitzbøl. Prisen for maden var 35.- kr. månedligt. – Den følgende måned blev prisen
hævet til 36.- kr. Hos fru Gutter og som N.C. A’s kontubernal befandt jeg mig dårligt, og efter jul
skiftede jeg bopæl til Østersøgade 100.st. hos fru tandlæge Falbius og hendes moder fru Carlsen. –
Der boede jeg godt i 3-4 år. De to så prægtige damer døde begge (kræft), og så stod jeg altså uden
tag over hovedet. I nogle måneder boede jeg i Willemoesgade og blev derpå alumne på Regensen.
Samtidig opgav frøken Ammitzbøl sit pensionat, og et nyt afsnit, et meget betydningsfuldt afsnit,
begyndte for mig: Regenstiden.
Men først om pensionatet i Zinnsgade: Frøken Frederikke Ammitzbøl. En enestående prægtig
kvinde! Hun stammede fra Nørresundby, hvor hendes fader havde været postmester. Boghandler
Hartmann på torvet i Nørresundby, min egen boghandler, var hendes fætter. Hun havde været en
meget betroet og højt værdsat hjælp i ingeniør Alexander Foss’ hjem, da familien startede deres
hjem! Nu havde hun oprettet dette pensionat i Zinnsgade 11,3. Hendes fætter, Boje Hartmann, der
var student fra Aalborg og studerede jura, hjalp hende med at skaffe studenter til huse i starten –
alle fra Aalborg.
Vi var altid 15-20 stykker, og når de ældste forsvandt som kandidater, sørgede eksrusserne fra Aalborg for at samle
rekrutter, og således skabte fornyelsen aldrig problemer. Vi var næsten at betragte som en stor ”søskendeflok”. – Lad
mig nævne nogle af de ”bærende” kræfter og deres senere stillinger i livet. –
Henrik Boje Hartmann: Landsretssagfører
Jens Christian Heilesen: Valgmenighedspræst
Stenild Hjorth: Civilingeniør
Anker Dolleris Engelund: Cand. polyt, Dir. Polyteknisk Læreanstalt
Viggo Børsholt: Civilingeniør
N. C. A. Nielsen: Landsretssagfører
A.C. Ørum: Landsretssagfører
Johannes Irgens Møller: Læge
Johannes Hagen Kiil: Kontorchef i Københavns Magistrat
Anker Nielsen: Godsejer
Peder Madsen Vejlgaard: Overingeniør: Kampsax
Johannes Sørensen: Præst
Charles E. Norden Andersen: Læge
Erik Lunøe: Landsretssagfører
Hans Laurits Klitgaard: Komponist – virtuos
Nørregaard: Landsretssagfører
Christian Borner: Civilingeniør
Martin Krogh: Landsretssagfører
Anders Krogh: Civilingeniør.
Der kunne nævnes adskilligt flere, der for kortere perioder sluttede sig til ”familien”. – Med de sidstnævnte lukkede
pensionatet 1915-16, og vi spredtes, medbringende effekter fra ”boet”, som frøken Ammitzbøll solgte til os. Således
erhvervede jeg mit gamle skrivebord. Hos Alexander Foss overtog hun nu en stilling som en slags oldfrue. Men det er
en vanskelig sag at ”vende” tilbage! Frøken Ammitzbøll var blevet ældre. Ingeniørfamilien var ”vokset” på alle måder.
Krigen gjorde sit til at vanskeliggøre omstillingen. Dertil kom, at frøken Ammitzbøll blev syg (bronchitis). Og
pludselig stod hun faktisk på bar bund. – Hun var en personlighed, der mangler sit sidestykke!
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For os fattige studenter skabte hun faktisk et hjem. Vi glædede os til måltiderne og samværet med kammeraterne. Vi
glædede os til samværet med hende! Hun modtog vore betroelser, trøstede os, når det gjordes nødig, og forstod os, og i
hendes nærhed og stuer herskede der en glad og ren! tone. Vi kan ikke være taknemmelige nok for dette studenterhjem.
De små ferier tilbragte vi i København. Da var hendes stuer ikke hybler, men hyggestuer. Vi ”skød til”, og ved fælles
hjælp lunede vi luften i mangel på et hjem. Vi fulgtes ad i kirke, vi gik ture sammen og foreslog udflugter i flok og
følge – frøken A. var med – og om aftenen faldt der altid lidt ekstra af. Om sommeren boede frøken A. i Skallerup ved
Lønstrup. Her besøgte vi hende også, boede på loftet og fiskede ål i dammene om natten! Vi havde jo selskab nok!
Vesterhavet sørgede for underholdningen! Og her foretog vi lange spadsereture til Hirtshals og Rubjerg Knude og
Løkken. Penge brugte vi jo ikke, da vi ingen havde! Men vi følte os rige og – sorgløse.

Ringer og graver i Skallerup.- Her tilbragte
vi studenter sorgløse dage

Nogle år senere var frøken A. blevet ældre og syg. – En dag mødtes Stenild Hjorth og jeg uden for Klosterporten i Sorø
– tilfældigt -, og samtalen faldt naturligvis på frøken A., og som med en tunge sagde vi: ”Der må gøres noget! Det
skylder vi hende som tak!” Stenild indbød en udvalgt kreds af os ”gamle drenge” til en middag i sit hjem: Oscar
Ellingers Vej. Her delte vi kammeraterne mellem os, efter som de stod os venskabeligt nær. Vi tegnede os for 300.- kr.
hver, og så kunne vi ellers give mere eller mindre efter evne eller ønske. Der kom 3000.- kroner ind straks. Stenild
havde gennem en sagfører forbindelse med borgmester Kaper, og inden længe var der sikret frøken A. bolig på den
Soldenfeldtske Stiftelse på Dosseringen lige over for Zinnsgade. Og her var frøken A’s dage sikrede til hendes dages
ende. Her aflagde vi hende ofte besøg. Også hun besøgte os i vore hjem. I København samledes vi nogle stykker ved
festlige runde lejligheder hos direktør Engelund eller Stenild Hjorth. Til særlig glæde for hende bidrog det, at hendes
søster Gerda også flyttede ind på stiftelsen.
Dette er ikke fæstnet på papiret til egen forherligelse. Frøken A. brugte hver en øre, hun tjente på os fattige studenter.
Nu havde vi det godt, mens hun var fattig. Hvad var rimeligere end at træde til og hjælpe, når det kunne ske uden
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afsavn. Nu er vi ikke så mange tilbage; men når Vejlgaard og jeg mødes, da dugges øjnene ved mindet! Frøken
Ammitzbøl. Hun døde under 2. Verdenskrig.

Økonomi
1/9 1911:

2/9 1911:
3/9 1911:

Kaffe på Cimbria:
Drosche fra Cimbria:

0,48 kr.
1,90 -

Husleje i en måned:
Betaling for kost:
Et frimærke:

17,50 36,00 0,05 -

Wilckens Psykologi:

2,75 -

Billet til Tivoli til Ole og mig:
Brød til Oles aftensmad:
I Tivoli:

0,80 0,27 0,30 -

Således lyder den første side i min dagbog i september 1911.
Det var ikke med noget let hjerte, jeg tog afsked med hjemmet.
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Det var med et tungt hjerte, jeg steg fra borde på Kvæsthusbroen. Jeg hyrede droschen og fik
således min trækuffert bragt til Collinsgade nr. 6. Og så gik turen til Zinnsgade 11,3, hvor N. C. A.
præsenterede mig som sin ”onkel”. ( Hans moder var min kødelige kusine, ældste datter af faders
ældste søster, min tante Karen. Altså forskudte generationer.) Dette navn: ”Onkel” kom jeg til at
lyde i pensionatet – også efter at N. C. A. havde forladt Zinnsgade.
Da vi jo var mange søskende i hjemmet: 7 brødre og 1 søster, var der ikke mange mønter at ”slå om
sig” med. Fader tegnede en livsforsikring på mig: 3000,- kr. i Statsanstalten, tegnet 1911, da jeg var
18 år gammel! I banken kunne der trækkes på denne livsforsikring, og således kunne jeg leve
sorgløst i de 7 år, som studiet tog. Jeg vil dog altid være mit hjem taknemmelig for hjælp og
økonomisk støtte. Jeg havde et kærligt hjem i ryggen. – Bevidstheden om, at det naturligvis måtte
”knibe” for hjemmet og hele flokken gjorde dog, at jeg følte forpligtelsen til selv – om muligt – at
hjælpe til efter tid og evne.
Lektiehjælp
En uge efter min ankomst til København fik jeg et tilbud om at yde lektiehjælp til en dreng og en
pige i Hellerup. Og det gik således til. I Pensionatet var der en kammerat: Johannes Hagen Kiil,
student fra 1910. Han havde i grunden fået ”stillingen”; men fruen syntes, han så så sygelig ud. Hun
betalte sig fri af ham og bad ham skaffe en anden, som han kunne anbefale, og det blev altså mig. –
På betingelse af, at jeg ville stå af sporvognen ved takstgrænsen (Tuborg) og gå de sidste 10 min.
for at have frisk luft i lungerne. – Drengen havde haft blindtarmsbetændelse, og nu var fruen altså
bange for smitte. Hun hed fru Izard-Petersen, var gift med en koffardikaptajn, der sejlede på
Middelhavet – en vejrbidt kraftkarl –, og hende var det altså overdraget eller betroet at ”passe på”
de tre børn. Eleven og jeg blev anbragt ved hver sin ende af et temmelig langt bord. Vi havde hver
sit hold bøger, og ved min ankomst hængte jeg mit tøj på min egen knage og ”toede” mine hænder i
mit eget vandfad og håndklæde.
Jeg underviste hver anden dag, 3 timer daglig i altså ca. 36 timer månedligt. – Min dagbog fortæller,
at jeg månedligt modtog 18,- eller 20,- kr., altså ca. 50 øre i timen. – Hvis hun ikke havde aftalte
penge: nye sedler eller desinficerede mønter – fik jeg et større beløb, da hun ikke modtog penge, der
havde skiftet ejer. Det var spændende! Hun betroede mig også at betale hendes prioritetsrenter i
”Bikuben”. Var der overskydende beløb, var det mit. Der var ikke noget med udligning næste
måned. –
Jeg har ikke holdt forbindelsen ved lige, hvilket jo også var en vanskelig sag! Drengen blev optaget i I.g. Senere mødte
jeg ham en enkelt gang på universitetet. Han ville være – flyver! Hvilket var en risikabel interesse i de dage, og hvilket
medførte, at moderen gik i en evig angst! Jeg har ham mistænkt for, at han havde sin spas af denne trussel! Tænk, hvad
et kærligt moderhjerte må lide! –
Drengen, William Izard-Petersen blev cand. jur. og ekspeditionssekretær i finansministeriet.
Der stødte andre småindtægter til, så jeg følte mig ikke fattig i den forstand. Jeg vidste bare, at jeg skulle spare.

I april 1912 kom mor og far til København for at besøge Ole og mig. Ole var jo i april måned blevet
indkaldt som gardehusar og lå på kasernen på Østerbro, og da jeg jo boede ved den Lille Triangel,
havde han et fredeligt tilholdssted hos mig på min divan og i pensionatet! –
Vi tilbragte nogle dejlige dage sammen i foråret 1912: Cirkus, Zoologisk Have og Tivoli. – Og
moder fik et stort ønske opfyldt. Vi opsøgte Tomsgaarden, hvor hun havde tilbragt 1 ½ år i sin
ungdom hos sin onkel Peder Jensen, der var forpagter af Tomsgaarden. Den stod fuldstændig, som
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da hun boede der i slutningen af firserne. Nu er den borte; men Tomsgaardsvej fortæller om dens
beliggenhed. Hendes ungdomsven: Skoleinspektør Christensen, (Hulegaard) modtog os hjerteligt.
Han var i moders ungdom enelærer i skolen på Utterslev Mark. Nu var han inspektør på skolen,
hvor der var 26 lærere.
Det første studieår var – for de fleste studenter – et ”orienteringsår”. Først skulle jeg se at føle mig
hjemme under de nye forhold i hovedstaden. Og – tro mig – det giver en stor spænding med de to
modsætninger: bondedrengen, der er så stærkt bundet til Vendsyssel: Hjemmet – familie – venner –
hele miljøet – sæd – skik – sprog – rodfæstet gennem utallige generationer, og så nu påvirkningen
gennem kammeraterne – storbyen og alt det nye, den havde at byde på, på godt og ondt: studiet –
kunst (teater – museer) – foredrag, (Studenterforeningen) osv. og ikke mindst, hybelhyggen med
kammeraterne over cigaren og eventuelt kaffen og spadsereturene i de sene timer, når der var
alvorlige spørgsmål og betroelser, der skulle drøftes. Og så den evige fremmedfølelse og længslen
mod landlivet, der først blev opfyldt efter de 7 studieår. –
Det var hyggeligt, at Ole var ”lige om hjørnet”, og jeg tror også, at det var hyggeligt for Ole. Hans
rekruttid varede 18 måneder: Fra april 1911 til oktober 1912. Han ”lå” jo på Gardehusarkasernen på
Østerbro. Vi var begge ”teatergale”! Det var, som om det var et ustyrligt behov, der skulle
tilfredsstilles: Det kgl. Teater, Dagmartheatret, Folketeatret, Det nye Teater, Casino, Nørrebros
Teater og Betty Nansen Teatret. Jeg mener at huske, at vi var i teatret 40 gange i sæsonen 1911-12.
Selvfølgelig sad vi på de billigste pladser: ca. 50 øre for hver. Den gang var der ikke noget der hed
garderobeafgift. Vi havde studenterhuen og skråhuen i lommen. Der lærte vi de store navne inden
for theaterverdenen at kende, og alt taget i betragtning betød det en ubeskrivelig berigelse for os.
Filmkunsten kom aldrig til at betyde noget for os. Det var skuespillet og hverken ballet eller opera.Ud over denne adspredelse og den omtalte lektiehjælp i ”berigelsesøjemed” udfyldte læsningen min
tid. – Dog aflagde jeg hyppige besøg i Den Hirschsprungske Samling i Stockholmsgade. Sjældnere
i Statens Museum for Kunst og Thorvaldsens Museum. Jeg var en fast gæst, når udstillingen på
Charlottenborg åbnede i påsken. Der optrådte vi kammerater fra Zinnsgade i flok og følge. –
Tyskstudiet
Efter kort tids forløb lå det fast, at jeg ville være cand. mag. (om muligt), og det skulle være i
fagene tysk, engelsk og dansk. Grunden til dette valg var naturligvis lyst og evner; men også mine
dygtige lærere i Aalborg: Strøm, Østergaard, V. E. J. Andersen og Hans Brix. Mit absolutte
yndlingsfag var tysk og på trods af al fornuft valgte jeg at tage tysken først, altså hovedfaget! Det
var dumt! Det var jo så langt det sværeste. Mit påskud var, at når jeg havde det bag mig, kunne jeg
få kvalificeret arbejde straks og således ”tjene gode penge” og blive uafhængig af hjemmets hjælp.
Denne beslutning blev ikke ændret! Hovedfaget ville tage 4 – 4 ½ år. Hele studiet 7 år! Dermed
havde jeg straks i starten påtaget mig disse 4 – 5 års tyngende ansvarsbyrde. Det stadig
tilbagevendende spørgsmål var: ”Kan du med dit mindreværdskompleks og dine jævne evner klare
dette krav?” Og det blev en tung vandring!
Samtidig med forberedelsen til Filosofikum begyndte jeg da straks tyskstudiet under professor
Herman Müller og docent Sarauw. Herman Müller var født tysker og talte altid tysk; men man
skulle følge hans forelæsninger i lang tid for overhovedet at forstå ham; han talte hurtigt – ned i
frakken -. Han kontaktede overhovedet ikke sine tilhørere. Alt det praktiske overlod han til sin søn:
Cand. mag. Kaj Mylord Müller.
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Inden længe var de tyskstuderendes antal smeltet ind til en halv snes stykker – ca. en kandidat pr. semester. Han læste
over: Historisk nyhøjtysk grammatik! Det var sprænglærd! Desuden over oldhøjtysk grammatik og tekster.
Middelhøjtysk og ældre nyhøjtysk. Længere frem i tiden kom han ikke. Men selv om vi kun fik korte prøver på det vi
skulle opgive til eksamen, så havde vi bevidstheden om, at vi var godt rustede. Det moderne sprog: Litteraturen og den
praktiske færdighed i skrift og tale blev i grunden overladt til os selv. Så kom krigen i august 1914, og alle muligheder
for at komme i berøring med det skrevne og talte tyske sprog var udelukkede – Var det noget under, at nerverne stod på
højkant?

Men vi elskede professor Herman Müller – kritikløst. Han var jo sprænglærd! Han kunne ikke
sammenlignes med nogen anden! Han var beskeden til det selvudslettende, og da han holdt sit 25
års jubilæum som professor ved universitetet, gav vi ca. 10 elever ham en gave: Et lærd værk. I den
næste forelæsning takkede han os rørt - dybt rørt - med et citat fra Goethes Faust I:
” Bilde mir nicht ein, was Rechts zu wissen. Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren“.
Den senere professor Louis L. Hammerich overrakte værket! Han blev Herman Müllers efterfølger
som professor 1922.
Det er overflødigt at tilføje, at jubilæet ikke blev holdt.
Christian Sarauw var en anden type, og ingen var i tvivl om, at forholdet mellem de to var koldt.
Sarauw underviste i gotisk tekst og grammatik – Mittelhochdeutsch: Niebelungenlied, Des Minnesangs Frühling,
Walther von der Vogelweide. – Ældre Nyhøjtysk: Martin Luther: ”Sämtliche deutsche geistliche Lieder” – Johan Peter
Hebel: Allemannische Gedichte – Claus Groth (plattysk): ”Quickborn”. Desuden gennemgik han som prøver på
moderne tysk: Herder: Von deutscher Art und Kunst. Goethe: Faust I; Kleist: ”Der zerbrochene Krug“ Længere nåede
vi ikke! Disse forelæsninger var også beregnede for bifagsfolkene. Når man holder sig for øje, at den
sprogvidenskabelige del af eksamen kun repræsenterer 1 – én – karakter af de 8, vil man forstå, at studiet med nogen ret
kunne betegnes som et frit! Studium! Vi var overladt til os selv og læste på eget ansvar! Som speciale valgte jeg:
”Schillers Dramaer” og det tog alene ½ år. Dertil kom de statariske værker: 15, og de kursoriske: 25, og
litteraturhistorien.

Jeg havde valgt at tage hovedfaget først! Jeg fandt, at det var vanskeligt at holde sammen på det
store stof! Havde jeg tilstrækkelige kundskaber i talt og skrevet tysk? Slog mine evner til? Og hvad
med specialet? Og tysk litteratur? Mine opgivelser blev godkendt, og eksamen begyndte i december
1915 og sluttede 8. januar 1916.
De skriftlige fag: Jeg husker ikke mere opgavernes ordlyd. Eksamen fandt sted den 16.18. 20.og
22’ende december. Den sidste af dagene varede prøven 12 timer og fandt sted i laboratoriet, hvor nu
”Kannibalen” har til huse. En ældre dame passede på mig. Jeg var den eneste kandidat! Frejlev kom
og bragte mine ”sørgelige rester” hjem til Wildersgades kaserne. Jeg var stærkt forkølet! Der var
nemlig sket det, at Sarauw havde indbudt ”holdet” til en lille middag i sit hjem. Da han udstedte
indbydelsen, udtrykte jeg tvivl om, hvorvidt jeg kunne komme, da jeg jo skulle op i specialet den
22’ende, og middagen var berammet til den 21’ende. Ordene faldt således:
”Har De tænkt Dem at repetere denne aften?” Svar:! ”ja! det har jeg tænkt mig”. Sarauw: ”Ja! Det
finder jeg fjollet! Altså kommer De!” Og så kom jeg naturligvis! – Vi forlod Jagtvejen 201, efter at
den sidste sporvogn var kørt, og i snevejr og slud vadede jeg hjem til Willemoesgade for næste
morgen kl. 8 at stille på Universitetet! –
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Vinteren var begyndt! Jeg forblev naturligvis i København på min hybel, da der ikke kunne være tale om at rejse hjem,
og det var heldigt; thi vi fik en vinter, som spærrede sunde og bælter og gjorde togtrafikken vanskelig. Juleaften
tilbragte jeg hos Frejlevs, og bedre erstatning for hjemmet kunne jeg ikke få. Der var ro og forståelse og god levemåde!
Nytårsaften tilbragte jeg i et privat hjem, hvor jeg følte mig som gæst! Champagnepropper knaldede kl. 12 nat! –

For øvrigt forløb dagene på hybelen, og alt stod i forventningens tegn indtil den 8. januar. Klædt i
min nye kjole og i ulastelig hvidt indfandt jeg mig i auditoriet bærende på 2 kufferter med alle
bøgerne! Professor Müller og docent Sarauw skulle eksaminere, og overbibliotekar Raphael Meyer
og rektor Krarup (Herlufsholm) var censorer. Fra fag til fag inden for pensum og med skiftende
eksaminatorer varede eksaminationen (så vidt jeg husker) 2 ½ time. Jeg havde bestået prøven efter
4 ½ års arbejde og var naturligvis nogenlunde tilfreds og glad. Min eneste tanke var nu at komme
hjem og hvile ud! I København var der øde og stille, da kammeraterne jo var på ferie. –
Da ”Cimbria” ikke gik samme aften, tog jeg billet med Aarhusbåden: ”Niels Brok”. Det var et
herrens vejr: Storm og sne! Dyr og mennesker var søsyge, kahytsdørene fløj op og i med brag! En
gammel grønlandsfarer var med som passager og erklærede, at han aldrig havde oplevet noget
lignende? – Vi kom i land, og alle blev reddet; men det blev sent på dagen før vi kom i ”havn” i
Aarhus. Og nu gjaldt det om at ”finde” et tog til Aalborg! Det var jo i krigens tid. Toggangen var
uregelmæssig, særlig i den hårde vinter 1915-1916. Men ud på aftenen var jeg hjemme i Hvorup
efter et døgns rejse, og så var alle strabadserne glemt. Det er ejendommeligt, så ”lang afstand” der
er mellem hjemmet og København – mellem det åndelige klima hjemme og i ”udlændigheden”. Jeg
hvilede ud og var glad.
Næppe var jeg kommet til mig selv efter den første søvn, før der lå et brev fra min skolekammerat
fra Aalborg – ganske vist 4 år ældre – men min gode ven og studiefælle i tysken, senere
undervisningsinspektør efter Henrik Bertelsens død, A.C. Højberg Christensen med tilbud om at
overtage en stilling som lærer ved Handelsskolen i Fiolstræde. Det så jo såre lovende ud, men jeg
måtte afslå tilbuddet! Jeg havde jo fået ”Kommunitetet” og ventede på at komme på Regensen i
løbet af kort tid (april). Og da jeg havde en lille stilling som biblioteksassistent i
studenterforeningen, og ikke måtte have større indtægter sammen med Regensen og Kommunitetet,
var afslaget en selvfølge! Nu ville jeg nyde livet og stile mod bifagene! Der var jo endnu 2 ½ år
tilbage til engelsk og dansk.
Hvor længe jeg blev hjemme, husker jeg ikke! Jeg har jo nok ligget i dvale og nydt moders gode
pleje en 14 dages tid. Men jeg var jo nu 23 år gammel, og det var begrænset, hvor længe man kunne
tillade sig at feriere og se på, at de andre arbejdede! Desuden havde jeg mine små erhverv i
København, og jeg skulle også tilrettelægge bifagsstudiet: Engelsk med professorerne Otto
Jespersen og Bøgholm. Dansk med professorerne Finnur Jonsson (oldnordisk), Verner Dahlerup
(sproghistorie og gl. dansk), Vilhelm Andersen og Julius Paludan (dansk litteratur). Navnlig var
dansk et temmelig krævende fag, da der krævedes en del sproglig viden foruden de omfattende krav
til litteraturlæsningen. Alt dette tilrettelagdes og påbegyndtes. –
Frøken Ammitzbøll bestred stadig det timelige; men alle vi ”gamle drenge” måtte nu forlade hende,
nogle som kandidater og jeg f.eks. for at flytte ind på Regensen, og dette var medvirkende årsag til,
at hun opgav pensionatet pr. 1. april 1916.
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Hybelhygge. Marcus, Johannes Sørensen og Frejlev

I det år jeg boede på Regensen, spiste jeg frokost og middag hos fru Kjær i Linnésgade! Hun var
enke efter en landmand fra Vendsyssel. Hun var søster til fru Nordahl-Petersen, der boede
Zinnsgade 11,2 under Frøken Ammitzbøll. De var altså gode veninder, da en del af frøken A’s
pensionærer boede hos Nordahl-Petersen. Også her følte vi os hjemme resten af studietiden, og også
her mødte vi gode studenterkammerater fra Regensen og Borchs Kollegium. Den 31 marts 1916 tog
vi afsked med frøken Ammitzbøll ved en lille festlighed, og den 1. april rullede jeg ind på Regensen
med al mit ”Habengut” på en trækvogn, selvfølgelig medbringende min grå kuffert.
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Regensen
”For fattige studenter” (100) lod Christian IV i 1623 Regensen opføre,
og den kom til at ligge ved Rundetårns fod.
Dette var jo gammel viden fra barneårene. Chr. IV og Rundetårn har spillet en stor rolle i alle børns fantasi, og historien
om Peter den Store, der kørte derop, er kendt af alle. Og hvem husker ikke fra H.C. Andersens eventyr ”Fyrtøjet”, der
sætter barnefantasien i bevægelse på anden vis: De tre hunde, der havde øjne så store som tekopper, som møllehjul og
”Nej, det var ækelt! Hunden derinde havde virkelig to øjne så store som ”Rundetårn”, og de løb rundt i hovedet ligesom
hjul”. Osv.

Da vi var 8 søskende, og gården var mager, kunne jeg nok henregnes under kategorien: ”Fattige
studenter”. Så kom spørgsmålet om egnetheden: evner og flid! – Det var en selvfølge, at jeg
”søgte”. Og som ansøger var jeg i hvert fald flittig. I 1915 fik jeg kommunitets-stipendiet for 2 år og
1916 Regensen for 1 år. Når Regensen lod vente så længe på sig, skyldtes det, at islændingene
havde fortrinsret, og først når de havde forsynet sig, kom turen til os andre. Men mere havde jeg
heller ikke fortjent, og jeg var tilmed yderst tilfreds. – Af de 7 studieår var dette det lykkeligste og
for min udvikling det betydningsfuldeste. Forhåbentlig har jeg i årenes løb vist min
taknemmelighed!

Tegning af ukendt herkomst
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Mit værelse var: 9. gang nr. 3 (9x3). Det lå i fløjen ud mod Krystalgade, altså i ”skyggen”. I værelse
9x2 boede Poul Reiter, senere overlæge på Kommunehospitalets 6. afdeling. På den anden side af
mig boede Niels Nielsen (Nille) 8x1, nuværende professor (geografi). Og oven over os på 1. sal
boede islændingene. Med Reiter havde vi ingen omgang. Han var katolik! Med islændingene havde
vi absolut ingen forbindelse; dog forplantede lyden fra deres gilder sig ned gennem loftet. Vi kunne
også mærke på luften, at den var oldnordisk: De spiste klipfisk og anden ”krydret” spise. I 1918
hørte deres adgang til Regensen op, og de fik deres eget universitet, og dermed ophørte dette islæt
på godt og ondt! –
Niels Nielsen og jeg blev gode venner og naboer. Nu var vi altså regensianere og lykkelige,
værelset var godt, møbleret med et bord, en stol, en reol og et skab; dertil indbygget vaskekumme.
Der fyredes med brænde fra Sorø-skovene, og dette bragtes af ”regenskarlen”; der var en sådan på
hver gang, og det anbragtes i en dertil konstrueret jernkasse, hvorpå der stod ”9x3”.
”Min” regenskarl hed Holm. Han var skomager af profession, af hvilken grund han bar skødeskind,
han var gammel og lignede i nogen grad Franz Joseph II, da han blev gammel: Rindende øjne og
dryppende næse, og for at vise sin akademiske tilknytning gik han altid med sort studenterhue. Han
var såre populær, og ikke sjældent blev han fejret, ved hvilke lejligheder han som festens midtpunkt
tillige påtog sig at rydde op om ikke før så næste dag.
Vi holdt af Holm! – Det samme gjaldt også vor ”dame”, betitlet madam! Hun var også gammel og
ikke særlig dekorativ, hverken af format eller udstyr. Men hun var en elskelig sjæl. Hendes
kælenavn var: ”Kulsoen”. Men et navn skulle hun jo have. Det mentes der ikke noget ondt med, og
det vidste hun jo ikke noget om. Dertil er at sige, at Regensens regulativ krævede, at de kvindelige
væsener, der færdedes på studenternes enemærker, skulle have et udseende og en alder, som ikke
kunne betyde nogen fare for regensianernes dyd! Der er aldrig rapporteret overtrædelser! –
I fyringsperioden kom regenskarlen tidligt om morgenen ind i værelset med sin glødeskovl og
fyrede op, så der kunne være lunt, når det behagede ”herskabet” at stå op! Værelsets ”oplysning”
sørgede vi selv for. Det var under 1.verdenskrig: Vi havde petroleumslamper, og det var knapt med
petroleum.
Foruden karlene og konerne havde vi så portneren: Frederiksen med frue, der sørgede for orden og
tilsyn. Hos dem kunne man bestille havregrød osv. og kaffe, hvis vi ikke selv sørgede for det i vort
udmærkede fælleskøkken til 7 – 8 studenter. Dette var med hensyn til vort fysiske velvære! For vort
akademiske behovs tilfredsstillelse sørgede viceprovsten – i det første halvår Søren Skovboe – efter
hans død Thune Jacobsen.
Provsten
Højest på rangstigen stod provsten: Julius Lassen. Han var professor jur. Ordet provst betyder
foresat, på latin præpositus. Kun ordet regensprovst har bevaret sin oprindelige betydning. Nu
bruges ordet kun om kirkelige forhold.
Det ses således, at vi var helgarderede, beskyttede på alle leder. Det var paradis på jorden, og tænk!
Det var alt sammen en gave. Viceprovsten: Søren Skouboe lærte jeg kun ganske lidt at kende. Han
var meget svagelig og på dette tidspunkt syg. Han døde i august 1916. Denne stilling var en slags
inspektørstilling, til hvem man kunne henvende sig med sine mere trivielle ”forretninger”. ( Jf. Jens
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Baggesen, der var viceprovst 1796-97. Stillingen kedede ham så ubeskriveligt. Han kunne ikke holde orden
på de 95 nøgler, der var lagt i hans varetægt. Han havde vanskeligt ved at holde orden på sine egne.

Provsten Julius Lassen
Overtog stillingen 1896: 1.april. Jeg kom på Regensen 1.april 1916. – Den 31. marts tog vi jyder
afsked med frøken Ammitzbøll i Zinnsgade. Jeg var derfor afskåret fra at hylde provsten på
Regensen, i anledning af hans 20 års jubilæum som regensprovst; men jeg fik beskrevet, hvad jeg
var gået glip af. Regensianerne havde givet udtryk for deres følelser i sang, taler og fakkeltog.
Samtlige studenter havde på den lune aften båret deres tændte petroleumslamper som fakler rundt i
gården.
Denne ganske enestående kærlighed til professoren fandt særlig udtryk ved hans afsked fra
provstehvervet 1918. Senere professor i tysk ved universitetet, Carl Roos, skriver i
Regensianersamfundets blad ”Regensen” August 1918:
”Som regensianer gjorde man sig ikke mange tanker om provstens autoritet. Man undrede sig
måske blot over, at den var så virksom, skønt den tilsyneladende blev gjort så lidt gældende. Senere,
når man har været ude for andre autoriteter, grunder man derover! Vi holdt af provsten, fordi han
var venlig, munter og liberal; men vi var tillige bange for ham, ikke på grund af hans eventuelle
vrede, som vi ikke så noget til eller hørte om; men på grund af noget helt andet: Fordi vi skammede
os for ham. – Provsten var god mod os, men det var med et fornemt hjertes venlige godhed, som
man ikke kan narre, fordi den er uden sentimentalitet. Han var munter med os ved gilderne, sådan
som et fint sind hengiver sig til glæden, fordi det altid er klart og smukt, ligegyldig hvad det er, det
hengiver sig i. Han var liberal overfor os, som den er liberal, der tror på det gode og ved, at den
unge most må gære for at blive ædel vin. – Klarhed, redelighed og noblesse var de egenskaber, han
viste os, ikke som idealer og krav til os, men fordi det var hans natur. Og fordi hans natur var
sådan, var det en ære, at han viste os tillid. Fra ingen anden har jeg modtaget det indtryk af
gentleman, som jeg modtog fra ham. Hos ingen har jeg i samme grad set, hvorledes livet gennem
erfaring af lykke og det, som ikke var lykke, former en ædel karakter, som blot ved sit eksempel
virker forbilledlig”.
Ved samme anledning var der indlæg af senere politidirektør Hakon Jørgensen, læge A.G.J.
Elmquist, lektor Kaj Bredsdorff, lektor Theodor Lind og lektor Christian Boiken m.fl.
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Således skriver den berømte regenspoet Kaj Bredsdorff:
”Jeg ved en mand så god som
den gamle rede.
I skyggen af ham lærte
vi vinger sprede.
Hans skikkelse var rank
som lindens samme.
I hjertet var en glød
af vårens flamme.
Han var den skjulte kraft i
vort lille rige.
Han var vor ven, vor konge.
Tak! Vi ham sige.”
Men lektor Johannes Reumert har også forstået at tolke den følelse, hvormed den unge pige,
benovet går over ”gården” for at besøge sin ven studenten:
”Men møder jeg i gården der, en ældre venlig mand, den provstemand, som er Regensens egen. Da
smiler han så venligt, som kun provsten smile kan. Men! Jeg er nu alligevel lidt forlegen!”
I ”Regensen”: Februar 1924 udtaler de samme penne sig i anledning af professor Julius Lassens død
under overskriften:
Julius Lassen in memoriam.
Professor jur. Poul Johannes Jørgensen:
”Julius Lassens betydning som videnskabsmand er ikke blot i den seneste tid i anledning af hans
død, men også ved forskellige tidligere lejligheder blevet vurderet af mere sagkyndige penne end
min, og dommen om den har med sjælden enstemmighed lydt på, at han var en mester i sit fag, en af
Danmarks og hele Nordens mest fremragende rets- forskere i nyere tid. Ved sin død uden
jævnbyrdig i noget af de skandinaviske lande”.
Men også hans fremragende karakteregenskaber og hans store pædagogiske evner fremdrages og
berømmes. –
Viceprovsten:
Otto Thune Jacobsen tiltrådte efter sommerferien 1916, og han var altså min viceprovst i knapt et
år. Han var cand. theol. og videnskabsmand og ungkarl. Han var ikke – som traditionen ellers
krævede ifølge uskreven lov, gammel regensianer; men det så man bort fra på grund af hans ansete
navn. Og ved hans ”optagelse” på Regensen ved en festlighed i denne anledning holdt han den
første af sine strålende taler, i hvilken han med lune, kløgt og vid ”erobrede” alles hjerter. Han var
allerede da en anset videnskabsmand: religionsfilosof og historiker, og mangen diskussion er blevet
ført mellem ham og humanisterne på ”gården”. Her kan særlig nævnes Kaj Munk og hans kreds.
Hans vidtfavnende viden og hans ungdommelige sans for ungdom og studenterliv gjorde, at vi alle
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lærte ham at kende på personligt grundlag i sorg og glæde, uden at han skelede til enkeltpersoner
eller kliker.
Det var begrænset, hvad jeg i den korte tid kom til at nyde af omgangen med V.P.; men et par gange
var jeg hans private gæst i hans hyggelige stuer på 2. gang 1. sal til dans og dertil hørende ”sold”.
Det var meget hyggeligt, og V.P. deltog i dansen, ombejlet af de unge piger. –
Når jeg senere hen fandt vej til København, gik min vej altid om ad Regensen og ind i gården for
som ”genganger” at ”sjæle” lidt under Linden eller i salen. Da besøgte jeg også V.P. og fik en
hyggelig passiar om ”dengang”. –
En aften under 2. verdenskrig havde Lisbeth og jeg den skuffelse i Molbechs Hus, at V.P. havde
banket på vor dør – forgæves! Vi var indbudt ud den aften. Ved vor hjemkomst fandt vi hans kort
og hilsen. Næste morgen tidlig ringede jeg til ”Postgården” og fik at vide, at han havde boet der om
natten, men var gået derfra tidlig om morgenen. Det var i en periode, hvor toggangen var ustabil, og
kontrollen fra tyskernes side var skærpet – særlig mod København! Han var da blevet tvunget til at
afbryde rejsen i Sorø, og hans tanker var da faldet på os! Senere erfarede vi, at han måtte
tilbagelægge vejen fra Sorø til Ringsted til fods – med kuffert osv. Hvor var vi skuffede, og hvor
kunne vi have hygget os sammen!!
Men lad nu andre få ordet: ”Regensen” april 1931. V. P’s 60 års fødselsdag den 5. april:
”Også Regensianersamfundet ønsker at bringe ham sin hjerteligste lykønskning. I en ret fremrykket
alder fik han Regensen; men i højere grad end så mange unge har han opnået at blive, hvad vi
kalder en ægte regensianer (bestyrelsen)”.
Dr. phil. Aage Hansen (universitetslektor og min samtidige) skriver i anledning af V. P’s 60 års
fødselsdag:
”Forbløffende hurtigt blev V.P. regensianer. Der var en ting, vi særlig godt kunne lide V.P. for. Det
var den nænsomhed, hvormed han tog på alt, hvad der henhørte til Regensens rige traditionsliv.
Hellere end at risikere at krænke traditionerne gik han til de ældre regensianere og spurgte dem om
råd. – I det hele taget var V.P. så dejligt menneskelig – ikke spor af embedsmand og i sit væsen kun
meget lidt af en teolog. – I dag har vi lejlighed til at takke viceprovsten, fordi han forstod at leve sig
ind i Regensens inderste liv, og fordi han forstod den ungdom, hvis liv og færden vel ikke altid var i
harmoni med de ærværdige og poetiske omgivelser. Hans personlighed hører med til vore lyse
minder fra den tid, som vi aldrig kan tænke tilbage på uden at fyldes med – nu lidt vemodsfyldt –
glæde”.
I anledning af V. P’s 70 års fødselsdag, 5. april 1941.
”Regensen” udsendes denne gang mod sædvane på en bestemt dato, den 5.april 1941. Det sker til
ære for viceprovsten, Dr. teol. O. Thune Jacobsen, som i dag fylder 70 år. Der vil blive fest på
Regensen i den anledning, for V.P. er sin alder til trods en rigtig levende regensianer, og det vil den
”røde gård” vide at markere. Men også fra de ”afdøde”, fra Regensianersamfundet og mange
forhenværende regensianere rundt omkring i landet skal der bringes V.P. en varm lykønskning i
dag med tak for ren menneskelig hjælpsomhed og sund regensial forståelse, mens vi boede derinde
på gården og siden hen, når vi enkeltvis og lejlighedsvis fandt op på 2. gang”.
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Klokkeren (”embede vedrørende interne forhold”) Jakob Øster slutter sin hilsen således:
”Modtag vor største, vor varmeste tak for de forgangne år med håbet om, at De endnu i mange år
må være regensianeren blandt regensianere”.
”Regensen”. December 1957: Otto Ludvig Thune Jacobsen in memoriam.
V.P. er gået bort den 12. juni 1957 i en alder af 86 år. Og så findes der en række smukke billeder af
regensgården med regensianere, der bærer båren bort fra dens plads under linden over til Trinitatis
kirke, hvorfra bisættelsen fandt sted.
På Regensen findes der et maleri af viceprovsten malet af maleren Gorm Hansen. – Busten af viceprovsten, der er
udført af Gerda Thune Andersen, der er datter af Thune Jacobsens nevø, afdøde overlæge Troels Thune Andersen, blev
overrakt og afsløret på Otto Thune Jacobsens 90 års fødselsdag den 5. april 1960.

Når jeg har dvælet så længe ved minderne om provst Julius Lassen og viceprovst Thune Jacobsen,
skyldes det, at jeg - som årene går – stærkere og stærkere føler mig knyttet med
taknemmelighedsbånd til mit korte ophold på Regensen. Jeg føler mig i gæld til den ånd, som disse
to store personligheder var bærere af! –

Og nu kammeraterne
En af de første aftener på Regensen stod jeg i Regensgården udenfor indgangen til 9. gang. Der stod
en alumne! Jeg kendte ham ikke endnu! Jeg spurgte høfligt! Hvad der foregik på ”salen”, da der var
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fuldt oplyst, men jeg fik et afvisende svar. Kort tid efter kom der en anden mig ukendt ung mand
forbi, han standsede, stak hånden i lommen og gav kammeraten en 2 øre, som denne stak i lommen
– uden at sige tak! ”Det var da noget underligt noget”, tænkte jeg, og gik ind til mig selv! –
Senere lærte jeg dem begge at kende. Den første var senere landsretssagfører Tage Falk Outzen, en
meget sær, men dygtig, dog noget påholdende, kammerat. Den anden var en flot, arrogant teolog:
Ove Nielsen. Tænk! Nu så mange år efter bevarer jeg indtrykket af dette møde. Ove Nielsen blev
senere sognepræst i Løgstørs omegn! ”Stik fingrene i jorden, og mærk, hvor du er!” –
”Pip”
Jeg passede mit arbejde, ukendt af alle – foreløbig; men en dag kom der en gammel regensianer hen
til mig og spurgte, om jeg kunne tænke mig at blive medlem af ”Pip”, den gamle Vækkerforening!
– Jeg blev mildest talt lykkelig, fordi jeg således blev medlem af en ”Kreds”, oven i købet ”Pip”.
Vedkommende gamle regensianer hed N.C.D. Petersen, senere leder af universitetets gymnastik og
gift med Agnete Bertram, et stærkt navn inden for studine- gymnastikken. Havde jeg med min
første erfaring med en vis ængstelse set fremtiden i møde, ændrede min optagelse i ”Pip” helt
billedet. Nu var jeg antaget! Og jeg kom ikke til at sande det gamle ord: ”at man i kaserner,
kollegier og kostskoler først måtte gå så gruelig meget igennem”. Mit regens-år blev en såre
lykkelig og berigende tid!
Når optagelsen i ”Pip” glædede mig så meget, var grunden jo den, at man ikke kunne indmelde sig i
Regensens foreninger. Man skulle opfordres til medlemskabet indbydes, og det skulle opfattes som
en ære, hvad det også var! Ca. 60 % af Regensianerne var medlemmer af de 3 foreninger: ”Gamle”,
”Pip” og ”Uglen”. Af disse foreninger var ”Gamle” den ældste.
Regenslinden
Regensprovst professor A.C. Hviid (Regensprovst 1781-1788) plantede Regenslinden den 12. maj
1785. – Den blev det samlende midtpunkt og symbol på Regensens liv. Dens ”fødselsdag” fejres
hvert år. En hvid handske bliver på en ”arm” slået fast på træets stamme, og alle Regensens beboere
defilerer forbi med provsterne og klokkeren i spidsen. De trykker linden i hånden, klokkeren holder
sin lindetale, og regens-sangene slutter ceremonien. Derpå ”Lindefrokost” og senere ”Lindebal”!
Jeg selv har deltaget i årene 1916 og 17. ( I ”Regensen”: 1935: april: 150 års jubilæet: Billede af
A.C. Hviid: ”Regensen og Linden”). Et par ord om hundredeårsfesten for linden i 1885:
”Du har nu set så mangen slægt
omkring din stamme vandre-!”
Christian Winther

A.C. Hviid døde ung – ikke 40 år gammel. Linden havde han plantet til minde om sin søns fødsel,
og han døde få dage før sønnen og linden fyldte deres tredje år. – Med stormende hyldest hilstes
den da 67- årige pastor Hostrup, der i en parallel mellem linden og regensianerne sagde:
”Stammen er altid den samme. Det gamle, det, der har været grønt løv, går over til at blive
bærende grene. Løvet, det friske løv, det er de unge herinde”.
I Hostrups tale lød tillige de varslende ord: ”Falder Linden, falder også den gamle gård”. –
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I begyndelsen var linden det samlende symbol på det indre kammeratlige regensliv, som det
formede sig i stille venskab og samlende selskabelighed. Men i tidens løb blev regensgården
samlende skueplads for større ideer. 1820 blev Studenterforeningen stiftet her! Studenterne følte sig
nu som en stand, foreløbig rettet mod spidsborgerne, filistrene, og digterne Christian Winther og
Poul Martin Møller gav udtryk for deres selvfølelse i de kendte digte:
”Her under nathimlens rolige skygge
vil vi, O Frihed! Dit tempel opbygge,
glædernes milde pauluner opslå;
trofaste brødre, vor hymne skal stige,
stjernen skal vidne, at ingen vil svige:
Herrer vi ere i åndernes rige
Vi er den stamme, som evigt skal stå!” – osv.
Christian Winther

”Hvad er imod studentens kår
St. Peders hat?
Om verden falder eller står,
Han mellem oldtids vise går,
Han rolig tæller bjergets år
Ved dag og nat.
Mens ufri slægter slås for muld,
Er klare tanker alt hans guld og skat” – osv.
Poul Martin Møller

Disse sange blev sunget i og uden for Regensen, hvor studenterne samledes. Det var Frederik VI’s
tid, og der var ingen politisk eller national spænding i studenterverdenen, selv om ordene:
”O Frihed” og ”ufri Slægter” talte deres stille sprog: Frihed!
Men med frihedsrøret i Europa (Julirevolutionen) bredte den politiske interesse sig også til
Regensen og studenterverdenen i det hele taget, og Ploug, der var regensianer fra 1833 – 1837, var
den førende personlighed såvel indenfor Regensens mure som udenfor i politik, og hans digtning:
Atellanerne og digtene var fyldte med politisk og nationalt sprængstof: Hertugdømmerne – Rusland
– Skandinavismen. Regeringen forfulgte studenterne på grund af dette frihedsrøre, og arrestationer
blev følgen: Orla Lehmann. Studenterne sluttede sig sammen i foreninger: ”Academicum”. Senere
sluttedes alle disse kredse sammen i ”Studenterforeningen 1845”. Ploug var fører for denne,
digteren Hostrup blandt andre sluttede sig til: ”Genboerne”. Og svenskerne deltog i festen på
Regensen 1845, hvor ”Genboerne” blev opført. –
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Studentersangene ændrede karakter fra Poul Martin Møllers og Christian Winthers tid til nu, hvor
Carl Ploug – Hostrup – Richardt og flere førte an:
”Vort liv er viet til bog og pen”. Osv.
”Hvad er Regensen ? – et arsenal
for fyldte revolutions – granater,
så hedder det i ministrens sal
og blandt de østlige diplomater”. Osv.

”Studenter vi kaldes, men vi er jo ingen ting,
Kun svævende skygger i livets faste ring,
af titel borgere, mænd af køn,
spirer til meget, men spiren er - grøn.
Magten er forbeholdt autoriteterne,
stemmeret hefter ved fæste og grund,
vægt er nu engang forlenet moneterne,
tillid er oldingens arvede pind.
Har da vi unge, vi fattige og få
ej lod og del i det værk, der bygges på?” Osv.
Og den skandinaviske enhedstanke: Skandinavismen var vakt til live:
”Længe var Nordens herlige stamme
spaltet i trende sygnende skud.
Kraften, som kunne Verden beherske,
Tyggede sul fra fremmedes bord. –
Atter det skilte bøjer sig sammen
Engang i tiden vorder det et,
Da skal det frie herlige ( mægtige ) Norden
Føre til sejr folkenes sag”. Osv.

1842

”Unge genbyrds liv i Norden”. Osv.

1845

Hostrup anslår de samme strenge som Ploug, men blidere og mindre aggressive, således i
”Genboerne”: ”På tankens slot bor studenten glad”, og:
”Ensom og mørk og snæver er vor bolig:
Tummel og spræl,
Glansen derude må studenten tidlig
Sige farvel.
Lokkende toner ind til os sig trænge
Verden er lys, og kvinden er så smuk;
Men vi døren stænge
Skønt med et suk”. Osv.
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Oversat til latin: ”Solo et tristio” osv. af ( Conr. Chr. Møller).
Christian Richardt var ven med Ploug og Hostrup og skrev ligeledes studentersange og digte til
forherligelse af den skandinaviske tanke:
”Vi er et lystigt folkefærd” --- osv.
”En skål for de blinkende søernes bånd” --- osv.
Vækkerforeningerne
I denne periode, altså i begyndelsen af 1830’erne oprettedes den første ”Vækkerforening”: ”Gamle”
(1832). Grunden til denne forenings oprettelse lå dog kun i spændingen mellem studenterne og
Regensens ledelse. Dens egentlige formål var faktisk kun dette at ”purre” regensianerne tidligt om
morgenen til arbejdet! Og da ledelsen ikke påtog sig dette hverv, måtte studenterne selv organisere
vækningen. Det gik på skift mellem foreningens medlemmer; der udarbejdedes bestemte love, hvis
overtrædelse medførte bøder, og disse bøder bestred omkostningerne til foreningens kammeratlige
fester. Formålet var såre fredeligt og festligt! – At selve vækningen, det at blive ”purret”, når man
så gerne ville ”sløve”, kunne give anledning til nogen drilleri og mange pudsige og fornøjelige
hændelser, er en selvfølge, men det var jo også i høj grad medvirkende til at skabe det fornøjelige
og intime kammeratskab og venskab, der knyttede os sammen til en stor familie!
Men også inden for dette samfund opstod der spændinger, der førte til Vækkerforeningens splittelse
i to foreninger: ”Gamle” og ”Pip”. Derom kan man læse i ”Regensen”, november 1938:
”Tidens fylde oprandt den 1. maj 1885. Alt ægte regensliv var lagt øde og afløst af en radikal –
politisk farisæisme. Med ypperstepræster og skriftkloge – også kaldet gamlinge i spidsen
nedtrampedes og besudledes al sund regensånd, og der dansedes mavedans om den brandesianske
guldkalv. Selve regenslivets hovedhjørnestene, fordomsfriheden og kammeratskabsfølelsen,
tilsmudsedes og forhånedes af disse frafaldne - ja, i deres politiske selvoptagethed og forblindelse
fornægtede de endog deres egen fortid og bandlyste en gammel, trofast regensianer, nemlig Ploug,
og nægtede at vise ham den hæder, der med rette tilkom ham på Regensens store festdag den 12.
maj. –
Men en lille skare af rettænkende harmedes og samledes i en sen nattetime i Regensens gård for at
lægge råd op imod ypperstepræsterne og deres vanhelligelse af Regensen. Og de følte sig
magtesløse og sukkede svarligen. Men se, da gik en hviskende susen gennem Lindens hundredårige
krone, og en jomfruelig røst talte til dem og sagde:
”Fortvivl ikke, mine sande sønner. Se! Dette er min jubilæumsgave fra den røde gård, at den gamle
regensånd skal genopstå og gennemgløde jer, at et nyt sandt regensliv kan oprinde og sejre. ”Pip”
skal I kalde denne åndsmagt, og dens tjenere skal værdiges at bære gårdens røde farver, på det, at
de altid må ihukomme Pip-åndens herkomst.”
Og det skete, som hun havde sagt. – Osv.
”Pip”
Og jeg blev altså medlem af vækkerforeningen Pip med valgsproget (fra Havamal):
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”Sovende mand ej sejr vinder.
Sovende ulv ej skinke finder!”
Og i min tid var Pip en rigtig vækkerforening efter det gamle forbillede med bøder for begåede
synder – også undladelsessynder – og derpå følgende ”sold”. Om ordet ”Sold” er at sige, at det
foregik under absolut sømmelige former! Vi var jo fattige studenter. Vægten blev lagt på det
kammeratlige samvær og det medfødte gode humør. –
Efter vækningen gik vi til gymnastiksalen i kælderen ved siden af ”Trekroner”(toilet og brusebad),
oprindelig en fægtesal! Efter gymnastikken, som en af kammeraterne ledede – i min tid Laurits
Tvies, senere rektor i Struer – tog vi en morgendusj, og så smagte kaffen. Derpå begyndte arbejdet i
form af forelæsninger, forberedelse hjemme eller andet pligtarbejde. Der var ro og hygge! Jeg
nikker genkendende, når jeg hører studentersangerne synge sangen:
”Når for morgenluftens bad
jeg mit vindue åbner glad –
gårdens broderfolk galant
hilser mig fra hver en kant:
”Se god morgen”!:
Fuglefløjt og lindeduft
Bølger i den lune luft.
Alting mellem sol og jord
mødes i et jubelkor:
”Se god morgen”!
Efter nogen tids forløb kom klokkeren, Jens Peter Holmboe Langdal, til mig og spurgte, om jeg
kunne tænke mig at medvirke ved regensrevuen. Jeg vægrede mig og afslog, men lod mig dog
overtale, og min ven og studiefælle Ole Olesen og jeg skulle så lægge hovederne i blød! Det blev til
makværket: ”Mellem virkeligt og uvirkeligt”. Det blev udført, spillet og overleveret til den fortjente
glemsel. Dog skrev regenspoeten Christian Boiken (senere lektor ved Metropolitanskolen)
slutningsdigtet:
”For fattige studenter blev
Regensen bygt af ny;
men glemt blev al vor armod
under lindens lune ly;
thi har vi af det blanke sølv
end aldrig lommen fuld,
vor ungdom er en rigdom,
som er mere værd end guld.
Vi har smilet på om kind.
Vi har det lyse sind.
Den friske luft i åren som
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den vårligt grønne lind,
som ranker og som lindeløv
vi falme skal en gang,
men unge år er glade, grønne år
og frejdig glædens sang. Osv.
Men før revyen var løbet af stabelen, havde Svend Christensen banket på min dør og på sin
hyggelige måde forespurgt, om jeg kunne tænke mig at flytte op i ”Admiralitetet”. Jeg kunne få
værelse 13 på 8. gang (8x13): Det eneste værelse, der havde udsigt til Rosenborg have gennem
Landemærket og med Runde Tårn liggende lige for. Det var opfyldelsen af alle mine ønskedrømme.
Havde jeg været lykkelig, da jeg fik Regensen, og da jeg blev ”Pipianer”, så var jeg i den syvende
himmel nu, hvor ”Admiralitetet” åbnede sin dør for mig. Her boede jeg sammen med:
Svend Christensen, senere afdelingsingeniør hos Lauritz Knudsen.
Hans Madsen Nicolaus Hansen (Egedorf), amtmand i Thisted.
Jens Christian Greve Rasmussen (Bjardon), civildommer i Århus.
Søren Sønderholm, dommer i Svendborg.
Tage Falk Outzen, landsretssagfører.
Ejnar Vilfred Rejnstrup, politimester i Nordre Birk.
Venner for livet blev Svend Christensen, Egedorf, Peter Karl Winther, Jens Peter Langdal; men også Bjardon, Ole
Olesen, Svanholt, Blinkenberg, Bojken, Hvam og mange flere hørte til kredsen.

Når vi mødes eller – mødtes – bekræftes broderskabet fra den gang. Jeg kan ikke opregne alle de
træk og tildragelser, der former et venskab. Men efter dagens arbejde, når vi så småt nærmede os de
små timer og begyndte at tænke på søvnen, fandt vi ofte sammen til en lille godnat-passiar, der
endte med åben fortrolighed – naturligvis over en kop kaffe og en pibe tobak. Vi lærte hinanden at
kende ud og ind, hjalp hinanden, hvis det gjordes nødig. Disse stunder var de tryggeste og
hyggeligste, og her knyttedes de bånd, der varede livet ud. –
I alvor som i skæmt, i hverdag som til fest har ”Pip” fulgt med udviklingen; men samtidig har den
værnet om den gamle, sande regensånd og studenterånd.
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Billede stillet til rådighed af Søren Berg

Når jeg nu løfter blikket fra mit skrivebord, dvæler det ved Emil Krauses bekendte radering af
Regensgården med Linden og Rundetårn. Nedenunder står skrevet:
”Med tak for godt Kammeratskab”
Svend Christensen.

J.P. Langdal.

På den modsatte væg hænger Emil Krauses radering af Regensen ved nat: Buegangen og et enkelt
oplyst vindue! Bagpå står navnene: Svend, Nikolaus, Peter Karl (min første fødselsdag i Sorø).
Dybest nede i min skrivebordsskuffe ligger min udnævnelse til: ”Bøhmisk adelsmand og ridder af
Trekroner”. – Når følelser af mindreværd tynger sindet, eller selvanklager tårner sig op, så får disse
gaver mæle, og derfor hører de til blandt mine kæreste skatte. –
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”Og hvem kan tro de næste hundred år får bugt med ”Pip”.
Og hvem kan tænke sig den Røde Gård foruden ”Pip”?
Kaj Munk, Regensens klokker 1922-1923, skriver:
”Regensen giver – og ingen, der ikke selv vil, giver den for lidt! Skuffer den, er det ens egen skyld.
Regensen tager også – det kan ikke nægtes; tid og kraft og interesse, tager den; men den giver det
tilbage med rigelig rente, om ikke straks, så ude i verden en gang. Og alle ægte sønner af den
gamle røde gård ved kun af et og har kun en bekendelse, når de er kommet ud i livet: Regensen var
vor ungdoms herligste perle, er den fejreste juvel i vore minders krans” – (4’de gang 15/2 1923).
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Studiets afslutning
I foråret 1917 flyttede jeg ud af Regensen og ind til Linnésgade, hvor jeg overtog et værelse efter
Jeppe Krøgholt, der flyttede ind på Regensen! Vi var kammerater fra Aalborg! Han student 1913.
Min værtinde hed fru Grosell. Hun var en særdeles fortræffelig kvinde! Værelset lå på 3. sal og
vendte ud mod gården, hvor jeg havde udsigt til et kurvemagerværksted: Stole. Det animerede til
flid, og der var solskin på!
Det var selvfølgelig med sorg, jeg forlod Regensen; men det var på tide. Nu nærmede den tid sig, da
kammeraterne: teologer, ingeniører og jurister lagde op til eksamen. Kun medicinere og magistre
var tilbage.
Jeg havde nu nydt regenslivet et år og en gentagelse forfra lod sig ikke tænke! Som det altid er gået
for mig, således også her! Jeg lukkede mig ude fra studenterliv og kammeratskab for udelukkende
at samle mig om læsningen: slutspurten og eksamens- læsningen (Jfr. studentersangen: ”Ensom og
mørk og skummel er vor bolig etc.”). I Linnésgade fik jeg ro! –
Engelsk (bifag)
I Aalborg Katedralskole havde jeg haft en dygtig engelsklærer: Dr. V.E.P. Andersen, og nu gjaldt
det om at videreføre gymnasiekundskaberne. Mine lærere på universitetet var professor Otto
Jespersen, docent, dr. phil. Bøgholm og cand. mag. Jes Skovgaard. – I tysk havde vi kun været en
halv snes stykker, og vi kendte hinanden ud og ind, og professorerne kendte os! Vi var en lille
familie! I engelsk og dansk, der var populære fag (under 1. verdenskrig) var auditorierne stopfyldte,
og her kom jeg som ”gammel” student ind blandt lutter ungdom for at gøre mig færdig! Jeg var træt
af læsningen og havde kun det ene ønske: At blive færdig og tage mig noget ”nyttigt” for! –
Otto Jespersen lærte jeg kun overfladisk at kende. Han havde hovedsagelig med hovedfagsfolkene
at gøre. Os bifagsfolk benyttede han mest som forsøgsobjekter: Fonetik og lydskrift. Det kedede
øjensynligt både ham og os; men disse discipliner fik jeg god brug for i min praktiske gerning, da
1.m. i skolen i engelsk udelukkende bestod i fonetik og lydskrift, mundtligt og skriftligt; men det
vidste jeg knapt den gang. Selvfølgelig kendte vi Otto Jespersen fra hans værker; men ikke ham
selv! Docent Bøgholm var flittig og grundig og holdt sig hovedsageligt til litteraturen. Dertil en lille
smule oldengelsk! Skovgaard indøvede engelsk samfundslære og stiløvelse: Oversættelse af Karl
Gjellerups roman: ”G. Dur”. Skovgaard var overpertentlig, både med sin forberedelse og
stiløvelser. Han var ikke nogen glad mand. Han forsøgte at tage doktergraden (George Eliot); men
det sagdes, at Otto Jespersen 2 gange ”refuserede” afhandlingen. Han forblev lærer ved en
københavnsk skole (Rysensten Gym.).
Dansk (bifag)
I dansk var auditoriet ligeledes stopfyldt hos professor Vilhelm Andersen i dansk litteratur. Og
selvfølgelig fik han stor indflydelse på mig og betydning for min senere gerning som dansklærer.
Brix og Vilhelm Andersen gav mig de kundskaber og det litterære syn, som jeg levede videre på
som lærer i gymnasiet i 40 år. Georg Brandes må dog ikke glemmes; men han underviste jo ikke!
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I sproghistorie og gl. dansk var professor Verner Dahlerup min lærer. Han var ligeledes særdeles
samvittighedsfuld og dygtig. Her kan jeg indskyde en lille oplevelse: Da jeg skulle op til eksamen
og henvendte mig hos ham i hans hjem for at få mit pensum godkendt, undersøgte han mine data og
opgivelser! Synligt misfornøjet sagde han:
”Det er jo Deres bifag, og De er 7 års student. De bliver ”gammel”! før De bliver færdig!” ”Det
kommer i nogen grad an på Dem, hr. professor! Jeg har nemlig taget mit hovedfag: Tysk!” ”Har
De Deres hovedfag bag Dem?” vedblev han at gentage, ”Ja, men så bliver De jo ung kandidat! –
Vil De se mit bibliotek?”
Han var blevet en helt anden og viste mig nu hele sit seddelsystem i skabene langs væggene fra gulv
til loft: ”Den danske ordbog”, et af det danske sprogs hovedværker. Han var en elskelig mand,
synes jeg. Andre var af en anden mening! – Og i min danskundervisning i gymnasiet i dansk
sproghistorie havde jeg været ilde stedt uden hans undervisning og sproglige råd:
”Hold jer fra letsindige etymologier!” –
I oldislandsk (oldnordisk) var professor Finnur Jonsson min professor. Ligeledes er jeg ham megen
tak skyldig. Han var forstående og krævende. En meget fin personlighed!
Da jeg kom til at undervise i oldnordisk i gymnasiet de første mange år, og ligeledes i gammel
dansk og modersmålskundskab og dansk litteratur, er det en selvfølge, at disse professorer blev af
den største betydning for mig! Brix gav sig nødig af med det sproghistoriske inden for faget. Vi var
direkte underernærede fra skolen. –
Julius Paludan var lærer i litteratur, parallelt med Vilhelm Andersen, men hans diametrale
modsætning. Han ønskede ”årstal og datoer”. Han tog sin afsked 1918 og kom således ikke til at
eksaminere mig. – Hans søn er Jacob Paludan! –
Kandidat
I Juni måned, da alle studenterne var taget på ferie, og universitetet lå øde hen, tog jeg eksamen –
først: Engelsk og en uge senere i dansk, og dermed var jeg: Cand. mag.: 15. juni 1918. – Studiet tog
7 år, og det var fint! Hvad tid angår: - Mine pædagogiske prøver bestod jeg fint efter at have taget
cand. mag. eksamen. Og det bødede jo på eksamenspapiret. Husk på: Jeg læste jo under I.
verdenskrig uden at kunne besøge Tyskland eller England. Og mine evner var jævne (højt regnet).
Jeg glædede mig over at være færdig med studierne og glædede mig til at komme i praksis. Jeg
håber, at min gerning har betalt den gæld jeg står i til Universitetet – Regensen – osv., for oprigtig
talt: Jeg har et mindreværdskompleks med hensyn til ”videnskaben”.
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Soldat 1918
Da jeg i sommerferien i hjemmet i Hvorup havde lægt de værste sår efter de 7 år i København,
måtte jeg aftjene min værnepligt! Jeg var udskrevet til infanterist og havde fået indkaldelse til 1.
september 1918. Jeg skulle stille på Frederiksberg Slot ved 22. Bataljon 4. Kompagni. Det var jo
ved 1. verdenskrigs slutning, så toggangen var meget ustabil. Jeg mener at huske, at det tog ca. 1
døgn at nå København fra Aalborg. Jeg ankom som en af de sidste; men der faldt ingen
bebrejdelser!
Her ville skæbnen, at jeg skulle møde 3 af mine studiekammerater: Axel Bjerring Prip, N.C. Olesen,
Axel Sørensen. Da vi stillede op på slotspladsen, holdt vi 4 os til hinanden, men kun få øjeblikke
senere var vi spredt ”for alle vinde”: Prip 1. deling, Axel Sørensen 2. deling, N.C. Olesen 3. deling
og jeg 4. deling. Heller ikke ved denne anledning kunne man få øje for min ”storhed”. – Så kan I se
os for jer! For første gang sagde vi du til hinanden – efter ordre og skik – efter aftjent tjeneste sagde
vi igen De. Ved denne taleform følte vi os igen som gode venner som i de ”gode gamle dage”. –
Med et skovturstog i 2 etager og rustet til tænderne med alle ”vore” ejendele tøffede vi så ud til
Sandholmlejren: En ny kaserne.
Vi så frygtindgydende ud i nogle gamle uniformer, to-radede våbenjakker med bulede knapper og
falmede kantbånd, som om de havde været med i flere slag! Min uniform var for snæver og snærede
på alle leder; men ingen protest hjalp. – Støvler og underbeklædning måtte vi selv sørge for.
Daglønnen var 25 øre. – I løbet af halvåret fik vi udleveret støvler fra kompagniet; men de havde
også været brugt før, og dem var der en anden ”gang” i. Daglønnen steg ligeledes til 75 øre, og vi
følte os som holdne folk. Tobakken var rationeret, men da jeg ikke røg cigaretter, var jeg god at
være ven med. I det hele taget var kammeratskabet udmærket! De var næsten alle yngre: 18 – 19 år.
Vor kaptajn hed Ryø og premierløjtnanten Joest! Delingsføreren for 4.deling hed Larsen:
”Våbenlarsen!” Han var sergent og våbenmester. Han var en fæl type, og jeg har ikke fundet eet
forsonligt træk hos ham. Da jeg et års tid efter som ”fri mand” overværede: ”Nitouche” i ”Det ny
Teater”, så jeg ham holde hesten i foyeren. I stykket optræder nemlig en hest. Synet af ham øgede
interessen og glæden ved forestillingen; men stakkels hest! - Havde den mon også nydt
forestillingen?
Kaptajnen og premierløjtnanten var strålende officerer. Premierløjtnant Joest og jeg var lige gamle:
Studenter fra 1911. Han fra Viborg! – 22. Bat. 4. Komp. var hans første kommando. Han døde som
generalmajor 10.1 1971. – Hvorfor dvæle længe ved de første dage! Den meste tid tilbragte vi på
eksercerpladsen ved Sjælsø: ”Sjælsmark”, og gymnastikken i salen lededes af oversergent Jensen,
”Den lille Jensen”. Han var en vulkan af energi og altid i udbrud, som gav sig udtryk i et væld af
eder; men vi lærte ham hurtigt at kende som en retsindig og velmenende mand, til hvem man trygt
kunne henvende sig med sine ønsker, og til sidst kunne vi ikke høre, at han bandede. Han var
Larsens modsætning, hvad han i øvrigt ikke selv lagde skjul på. –
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Min soldaterkammerat P. Wennerwald
tegnede mig i Sandholmlejren i 1918
219 Pedersen

Foruden 22. Bat.’s 4. Komp. Lå der også et garderkompagni her! – Stakkels dem! De fik en hårdere
behandling, og seneskedebetændelse var almindelig for dem alle! Det var et sørgeligt syn at se dem
i den første tid. Det var et militært dogme, at denne lidelse skulle ”gås væk”. – Når jeg tænker
tilbage på denne tid – så forskellig fra studenterårene – forekommer det mig, som om jeg var et
barn, der skulle lære at gå og tale! Eksercitsen – oppakningen - omgangen med våben –
tiltaleformen – marchen – bordets glæder osv. Alt var nyt og uvant! Maden var enkel, men
veltilberedt. Serveringen enkel! Retterne enkle: lyngte, rugbrød, marmelade, leverpostej, ost,
margarine. Derpå var der intet at klage! Det var jo dansk hverdagskost i krigens tid: Erstatninger!
Vi gjorde den erfaring, at de værste ”bisser” var de mest krævende. – Og sådan forløb de første
uger! –
Jeg tror jeg må have gået med nogen ”ondskab” i kroppen; for en skønne dag havde jeg en
ondskabsfuld brandbyld på højre skinneben, og den forhindrede mig i at gå med støvler. Det gjorde
ondt, når jeg gik med benet nedad! Jeg delte skæbne med en garderrekrut: Palle Wennerwald, og vi
kom godt ud af det sammen. Han var maler (jvf. hans tegning af 219 Pedersen ovenfor).
Lægen, der af og til kom for at kontrollere infirmeriets sundhedstilstand, hed Thyssen. Han fik tiden
til at gå med at sætte nipsenåle i de store krigskort over krigsskuepladsen i Frankrig, og jeg hjalp
ham. – En gang imellem sendte han mig ind i tørveskuret for at hente en kurv tørv; men ”det skulle
være hele tørv!” Så kan I se mig stå midt oppe i dyngen, gravende med begge hænder efter hele
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tørv. Det kunne da ikke undgås, at tæerne blev noget ”anløbne”. Han var meget pertentlig med at
undersøge netop fødderne! –
Efter nogle ugers ophold i infirmeriet blev vi angrebet af Angina og overflyttedes til
Militærhospitalets barakker på Godthåbsvej, og næppe var jeg vendt tilbage til kompagniet, før vi
faktisk alle efter en marchtur blev lagt til sengs – først i barakken og siden i gymnastiksalen.
Temperaturen var for os alle: 38’1. Her lå jeg i 10 dage, fra 20. oktober til 1. november, og hver dag
steg temperaturen 0,1. grad til 39’1. – Disse 10 dage var uhyggelige! Og det uhyggeligste ved det
hele var, at lægerne stod uforberedte og uvidende og magtesløse over for denne influenza, der
artede sig på en fra den sædvanlige, ganske forskellig måde. Hvis en patient var feberfri, og efter 4
dages forløb fik tilladelse til at stå op og gå lidt til hånde, skete det næsten uden undtagelse, at
sådanne patienter fik tilbagefald med bylder på lungerne og døden til følge! Altså - blev selv
feberfri patienter liggende i ugevis! Jeg har aldrig hørt, at der blev rettet klager mod lægerne! –
Den 1. november blev jeg bragt ind på Rigensgades Hospital, der var garnisonshospital og gik
under navnet ”Grødslottet” med henvisning til traktementet. Efter 10 dages forløb, fra hvilken
periode jeg intet husker, vågnede jeg til livet den 10. november: Armisticedag! Det var den
”Spanske Syge”. Jeg havde lungebetændelse i begge lunger og kom mig langsomt, så at jeg kunne
udskrives den 22. december til 4. ugers rekreationsophold med mødepligt den 18. januar 1919.
Om mit ophold på militærhospitalet skal jeg ikke udbrede mig! Vi fik en så god pleje som tænkeligt
under de fortvivlede forhold! De to gymnastiksale til Sølvgades Kaserne: GS. I og GS. II var
indrettet til ”sygestuer”. Vi var 55 mand, i hver sal, og sengene stod i 5 rækker. Den midterste
række var forbeholdt ”smertensbørnene”, og til dem hørte jeg. Min sidemand var en ”hjemvendt
amerikaner” og derfor lidt ældre! Han var fra Kvissel ved Frederikshavn. Vi mødte udsøgt godhed
fra såvel lægerne (overlæge Lange) som de to sygeplejersker, frøknerne Petersen og Snellmann
(finne). De lækreste retter blev sat for os: Havregrød med fløde og sukker – kogt rødspætte med
smørsovs – og øl og vin, bare vi ville ”tage fra”; men dermed kneb det til en begyndelse! – Min
broder (Johannes), der samtidig var fæstningsartillerist og lå i Charlottenlund, kom på besøg på
sygestuen og fik at vide, hvor jeg lå. Han var lang af vækst og en sund og velnæret korporal! Han
gik forbi mig uden at kunne kende mig; men til sidst fik han dog øje på mig. ”Jamen! Du ser jo godt
ud”, sagde han. ”Hvorfor kunne du så ikke kende mig?” – Det var ellers forbudt at modtage besøg
(smittefaren). Også Leo Olsen, der var soldat, fik lov at se indenfor; men da var jeg oppegående! –
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Garnisonssygehuset: ”Grødslottet” i Rigensgade
fungerede som hospital fra 1818 – 1928

Men hvor var det uhyggeligt at se disse unge mennesker lide og dø eller blive hjemsendt som
invalider med ulægelige sygdomme, hovedsageligt de største og stærkeste, sportsmænd (Prip) og
landmænd. Jeg selv slap ”helskindet” tilbage til livet og følte det, som om jeg aldrig havde haft så
gode kræfter og større levelyst og livsvilje! Jeg har kun grund til at være taknemmelig for den pleje,
jeg fik i Rigensgade!
Den 18. januar stillede jeg igen ved kompagniet i Kastellet og blev hilst velkommen af
premierløjtnant Joest med ordene: ”Deres kaptajn er død. De har forlænget orlov til den 22. januar.
Har De et sted at være”? Jeg tog ud til Charlottegaard i Hedehusene til Olga og Anders Nielsen og
havde som altid ”kronede dage” der! –
Den sidste måned lå jeg i Kastellet, og tiden gik med at stå vagt ude på Amager Fælled ved Flådens
Pivot. Det var en kold omgang! Den 24. februar blev vi hjemsendt, og aldrig har den danske hær –
hverken før eller siden – set en så elendig samling unge mænd. -
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”Pædagogikum”
Jeg lejede mig nu et spartansk værelse i Skovgaardsgade (en af ”Kartoffelrækkerne”). Jeg gjorde
den erfaring, at priserne på logi var steget kolossalt. – Som før søgte jeg til fru Kjær i Linnésgade,
hvor jeg traf de gamle kendinge: Senere: Professor A.F. Andersen, rektor Svend Brun, rektor Svend
Mogensen, kontorchef Hans Egede Glahn og lektor Lars Glistrup, som jeg har stået på kollegial fod
med siden da! – Og nu skulle jeg altså forsøge at tage de praktiske og teoretiske prøver i forårets
løb. Kammeraterne havde jo begyndt (Carl Frejlev) allerede fra semestrets begyndelse i januar, og
jeg kunne først begynde den 24. februar på grund af militæret. – Med den teoretiske del havde det
ingen vanskeligheder. Dr. phil. Oscar Hansen tog sig af pædagogikken og docent Poul Hertz,
digteren Henrik Hertz’s søn, tog sig af skolehygiejnen. Men så skulle jeg jo se at finde en skole, der
ville påtage sig at give mig det praktiske grundlag, før jeg kunne søge embede.
Undervisningsinspektør for gymnasieundervisningen var på det tidspunkt professor Tuxen. Han
boede på Dosseringen. Han var gammel og slet ikke elskværdig! N.C. Olesen og jeg, der var i
”samme båd”, lagde vore hoveder i blød og lagde vore planer, og en skønne dag marcherede vi ud
til professoren. Det var altså, mens vi endnu bar ”kronens klæder”. Vi børstede uniformen og
pudsede knapperne og skoene, og ”i små sko og med knivbajonet”, som det hed, håbede vi at gøre
et fordelagtigt indtryk. Men det hjalp aldeles ikke! Han var uelskværdig for at bruge et mildt udtryk;
men vi var jo i uniform og skød hjertet op i kroppen, og enden blev da også, at professoren blev så
vidt medgørlig, at vi fik lov til ”at forsøge” at finde en rektor og skole, der ville tage sig af os.

N. C. Olesen (sådan så vi ud begge to)
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Vi ville gerne være ”ledige på torvet” til sommerferien for at kunne ansøge om de ledige embeder.
N.C. Olesen fik lov til at forsøge sig med Aarhus Katedralskole, og jeg marcherede direkte hen til
Henrik Madsens skole på Filippavej ved Dosseringen. Jeg indtraf i et frikvarter! Jeg mindes Gustav
Frødings digt: ”Korporal Storm”. Elever og lærere med rektor i spidsen var ved at falde om af
skræk eller ”grin”. Henrik Madsen betroede mig senere, at han aldrig før havde fået sådan en
forskrækkelse, og han ”overgav” sig straks! –
Da jeg begyndte kursus så sent, fik jeg forøget timetal og måtte finde mig i at blive sidst færdig!
Glad var jeg! Nu var der udsigt til, at jeg kunne blive færdig sommeren 1919. Her mødtes Frejlev
og jeg så igen. Det var jo på hans anbefaling, at jeg henvendte mig hos Henrik Madsen. Mine
vejledere blev lektor Valdemar Thygesen, lektor Th. A. Müller og adjunkt A. Hauberg og sidst.
Men ikke mindst rektor selv, som leder af kurset, og det blev min lykke! – Men! Da vi så henvendte
os til Tuxen og glædestrålende fortalte om vort heldige udbytte af vor henvendelse, sagde han på en
måde, der ikke lod sig misforstå: ”Det skal De komme til at fortryde!” N.C. Olesen kom til at
fortryde det, da Tuxen overværede hans endelige prøve i praktisk pædagogik; men jeg var heldig.
I påskeferien var professoren på besøg hos sin broder, der var overlæge på sygehuset i Brønderslev
– her døde han! – Undervisningsinspektør Henrik Bertelsen overtog hans funktioner med
lærerkandidaterne. Det gik fint! Valdemar Thygesen var min vejleder i tysk. Han var tilsyneladende
skrap, men den elskeligste og bedste ven mod mig til sin død! I dansk havde jeg rektor Hauberg.
Han blev udnævnt til rektor på Frederiksberg Gymnasium den dag, da vi blev færdige og havde
indbudt vore vejledere til en udflugt med middag i Nordsjælland. På grund af udnævnelsen stødte
han lidt sent til selskabet.
Jeg husker, at Henrik Madsen, idet han lykønskede ham, spurgte: ”Hvad sagde Deres fader så, da
han fik den glædelige nyhed?”
”Han græd! Det gamle skind!” –
Efter vel overstået prøve i teoretisk og praktisk pædagogik kunne jeg have pakket min kuffert og
begivet mig bort fra København; men rektor Henrik Madsen bad mig overtage lektor Thygesens
klasser i tysk, da han skulle rette eksamensopgaver for skoleinspektionen. Jeg var selvfølgelig glad
for denne tillidserklæring! Og da klasserne holdt op med skolegangen, bad han mig føre tilsyn med
skriftlig eksamen og deltage i den mundtlige censur ved mellem - og realeksamen. Han sørgede
således for mit timelige udkomme, da jeg nødig ville ty til min fader om hjælp, da jeg jo nu skulle
”være fra hånden”. –
Og nu begyndte tilbuddene om ansættelse allerede at indløbe – hovedsagelig fra kurser og private
gymnasier. Jeg rådførte mig med rektor Madsen og Thygesen, navnlig sidstnævnte, og jeg husker
ham sige: ”Vent! kandidat Pedersen! Der kommer noget meget bedre til Dem!” Jeg gav mig altså
god tid i tillid til deres råd, og i sommerens løb blev jeg konstitueret som adjunkt ved: Sorø Skole
og Opdragelsesanstalt.
Axel Prip havde lovet Hartvig Møller at overtage en stilling ved Gl. Hellerup Gymnasium. Carl Frejlev søgte og fik en
stilling ved Odense Katedralskole. Vi var de tre eneste kandidater i tysk. N.C. Olesen fik stilling i Nykøbing F., senere i
Sønderborg og sidst i Randers (1938) under rektor Prip, der blev rektor i Randers 1936. Axel Sørensen, der ikke havde
taget de pædagogiske prøver, vikarierede først i Sorø efter Zoffmanns død. Han gav plads for Hjorth og blev selv i 1920
ansat ved Roskilde Katedralskole.
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Sorø Skole Og Opdragelsesanstalt
Ansættelsen
Da jeg modtog brevet fra Raaschou-Nielsen om middagen kl. ca. 2. var jeg i marken øst for gården
for at meje byg. Moder kom med brevet og sagde, at det var fra Sorø! Jeg læste det, og dermed
opgav jeg definitivt markarbejdet. Det var før mejetærskernes tid! Jeg fik min tuberkuloseattest og
rejste til København for at takke rektor Henrik Madsen – undervisningsinspektør Henrik Bertelsen,
og i Undervisningsministeriet blev jeg modtaget af kontorchef: Hegermann- Lindenkrone i
plusfours og skjorteærmer. Det var varmt!
Og så tog jeg toget til Sorø og tog ind på afholdshotellet i Absalonsgade for at ordne lidt ved
frisuren og garderoben. Og så gik vejen til rektorboligen. Jeg havde ikke før været i Sorø, og da jeg
på banevejen passerede kostskolen (nu ungdomsskolen) gjorde jeg holdt – ængstelig til mode! Men
få skridt videre, og jeg så Akademiet og Kirken. Fru rektor så jeg ikke, hun var vist syg; men til
gengæld så jeg rektor: Han var da 49 år gammel og vejede 105 kg.
Og så gik vi over på skolen: En lang indvielse: Vestibulen med de historiske data – Stengangen –
Spisesalen: ” De får Deres plads her og skal overvåge 22 drenges spisning: Deres kollega Egeberg –
Jensen er syg og Søren Thomsen er Deres vejleder, og med ham må De altså fra i morgen dele
arbejdet i inspektionen”. Og turen gik videre op på alumnatet: først østre sovesal, dernæst de 15
elevkamre og til sidst vestre sovesal:

Sorø Akademis Skole

Her kommer De til at bo og føre tilsyn med de 34 drenge i alderen fra ca. 12 – 17 år. Her er Deres
dagligstue umøbleret. Her er Deres soveværelse med telefon ved sengen, som De nu selv må sørge
for, og der har De udsigten til sovesalen. Telefonen kan De benytte, hvis De søger assistance. Så
kommer førstetjeneren”.
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Så gik turen til lovsangssalen: ”Her bliver der mønstring i morgen tidlig, og her vil De blive
præsenteret for eleverne: De får følgende klasser: Realklassen i tysk, 4.a: dansk, 4.b: engelsk, 3.a.:
engelsk, 3.b.: engelsk, og 2.b.: tysk.
”Skal jeg sige du eller De til eleverne”? ”De store elever vil jo nok blive glade for ”De”, og
pigebørnene i særdeleshed”. ”Ja! selvfølgelig!”. Og så gik turen til lærerværelset – grønne sal –
festsalen – røde gang og blå gang. Der anbragte rektor mig i en af de rundryggede stole med
hestehårsbetræk:
”De kan jo ikke fylde den endnu; men det kan jo komme, så byder jeg Dem velkommen, og vil De
være samvittighedsfuld i arbejdet og loyal mod mig, skal det nok gå! Napoleon var jo også en lille
mand”. –
Dermed forsvandt rektor. Jeg gik turen tilbage, og en times tid senere stod jeg nede på plænen og
så mod den store bygning! Jeg knyttede hænderne i bukselommerne og svor på, at jeg ikke ville
give op efter første slag eller nederlag. – Napoleon. Sejre og nederlag! Og her fandt jeg også mit
Waterloo i 1930 (Lisbeth).
Som pædagog var rektor af den gamle skole. Vi fik selv ansvaret, og det var hans erfaring, at vi selv
måtte smede våbnene. Hjælp til disciplin troede han ikke på. Men på den anden side havde vi frie
tøjler, og vi nød det! Og disse herrer inspektører var ikke i tvivl om, hvem der var rektor, og i hvis
hænder lærernes skæbne var lagt. Rektor var jo menneskelig og medmenneskelig, både når det
gjaldt elever og lærere. Han spillede ikke bold med skæbner. Og han var kostskolens mand:
Suverænt flyttede han os lærere ind på de pladser, hvor han mente, vi gjorde fyldest og befandt os
bedst.
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Brevet
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Brevet som jeg modtog i marken i Hvorup

Dette var et lille rids af rektor som skolemand. Hans nationale sindelag og livssyn overhovedet vil
jeg ikke udbrede mig om i denne kreds. Han var jo grundtvigianer med liv og sjæl. Dette var mit
møde med Raaschou-Nielsen: respekt – tillid – hengivenhed – beundring og venskab!
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Henrik Raaschou-Nielsen på rektorkontoret

I embede i august 1919.

Og nu er der vel dem, der vil spørge, om jeg valgte Sorø på grund af særlig interesse for denne blanding af undervisning
og opdragelse? Carl Johan Frejlev – min gamle ven og kammerat fra studieårene og latinskolen – og Axel Bjerring Prip
og jeg var de eneste ledige på torvet. Frejlev havde søgt og fik Odense Katedralskole, Axel Prip havde søgt til Sorø;
men da han havde bundet sig til Hartvig Møllers skole i Hellerup, måtte han trække sin ansøgning til Sorø tilbage, og så
fik jeg min chance for at komme til Sorø. Adjunkt Køster ville nemlig giftes, og da dette var uforeneligt med
kostskolestillingen, søgte han bort til Viborg. Prip kom efter nogle år hos Hartvig Møller til Randers som rektor, og han
lever i bedste velgående. Frejlev lever ligeledes i bedste form i Odense. Vi 3 kammerater har altså fået lov at følge
udviklingen indenfor dansk gymnasieliv på højeste plan ved tre førende skoler!

Med hensyn til opnåelsen af stillingen som adjunkt i Sorø, står jeg i taknemmelighedsgæld til
undervisningsinspektør Henrik Bertelsen – rektor Henrik Madsen og rektor Henrik RaaschouNielsen.
Og så stod jeg da en skønne dag i august 1919 i Sorø for efter aftale pr. brev at præsentere mig for
rektor. Rektor Raaschou-Nielsen førte mig rundt i den store Akademibygning og samtidig dannede
han sig et indtryk og gjorde sig sine tanker, om dette ”unge menneske”. Havde han vidst, hvad
denne ansættelse skulle føre til og betyde for ham, havde han jo nok overvejet sagen endnu en gang!
Jeg kendte de store forhold fra Aalborg og fra København, men Akademiet var noget ganske andet!
De gamle klasseværelser med den skønne udsigt. Salene med deres kostbare og ”kostelige” udstyr
og udsmykning og billederne med hele Akademiets historie! Nå! Det fik være! Det klarede jeg nok!
Det var mig en glæde at arbejde og være beskæftiget med det praktiske arbejde efter de lange år i
skolen og på Universitetet. Men! Da R-N. så førte mig op på øverste etage: Alumnatet,
elevværelserne og de store sovesale og lod mig forstå, at jeg skulle residere på ”Vestre” og have
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kommandoen over 34 drenge på hver sovesal sammen med adjunkt Egeberg – Jensen og som
tøjinspektor, lærer Thomsen og bo i den store umøblerede stue ud mod vest mod rektorgården -, ja!
da gik det op for mig, at det ikke var nogen helt almindelig skole og ikke nogen helt almindelig
gerning at gå ind til: Døgnvagt! – og undervisningen vel nærmest at betragte som en biting! Og
sådan var det! –
Rundgangen var endt! Lykke til: Farvel! Og der stod så jeg. ”Det var dog en rar, menneskelig
mand”! Men jeg var nu alligevel benovet! Men endnu var eleverne ikke kommet! Der var jo endnu
tid til at overveje sagen og ”stikke af”; men denne tanke faldt mig aldeles ikke ind. Jeg husker mig
selv stående foran hovedbygningen ud mod søen: ”Her skal du altså have dit arbejde! Der var nok at
tage fat på; men frisk mod Antonius, du haver intet ondt bedrevet; og en ting er givet! Det skal
komme an på en prøve, og jeg giver ikke op uden sværdslag”.
Næste dag kom eleverne. Thomsen indviede mig i forretningsgangen og lærte mig at sove på udkig
og præsidere ved spisningen og servere for de 22 drenge, der sad ved min bordende ved
”hesteskoen”.
Reglementet på alumnatet
Klokken 6.30 om morgenen rystede tjeneren ”mælkeklokken”, og eleverne fik ca. 20 min. til at gøre
toilette, klæde sig på og møde i spisesalen. Døren til spisesalen lukkedes præcis, og de, der stod
udenfor, måtte tage følgerne. Havregrøden, der bæres ind i store tinfade, uddeltes i solide portioner
af inspektor, sukkermanden på hans højre hånd uddelte sukkerrationen, og grøden skylledes ned
med mælk fra store messingkander. Kl. ca.7 var der læsetid til 7.40. Og kl. 7.50 var der morgensang
i ”lovsangssalen”, den største af de 3 festsale mod syd. De 3 små klasser 1. 2. og 3. mellem sang
dog morgensang i ØH: Øvre hjælpeklasse: Forgemak til ”Solemnitetssalen” eller ”Festsalen” eller
”Kongesalen” med kongebillederne. –
Derpå fulgte de 5 første lektioner à 40 min. til kl. 12.10 med det store frikvarter på 20 min. ind
imellem. Alumnerne fik her en franskbrødsbolle! (stor byttehandel med de skolesøgende elever!). –
Kl. 12.18 var der middag, begyndende med bordbønnen:
”Gud! Du har skabt os ved dit ord,
For hver du har beredt dit bord.
Vi bede dig i Jesu navn,
Lad alting tjene os til gavn!
Oplad for os din milde hånd
Og styrk os nådig ved din ånd”.
Bønnen blev påhørt stående, efter at inspektor – med høj røst – havde sagt:
”T – r – æ – d – til!”
Eleverne var anbragt ved de tre afdelinger hos de tre inspektorer efter dygtighed og nr. ved sidste
sammentælling. Der var 4 sammentællinger årligt. På denne måde kom eleverne under skiftende
påvirkning af de tre inspektorer. Alle kneb gjaldt for at dygtiggøre sig til at komme ”først til fadet”.
Maden var ganske udmærket og solid.
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Særlig var søndagsmiddagen solid og god:
Suppe – kød – lagkage eller: bøf a la Mode (kommodebøf) og frugtgrød.
I tidens løb forandredes spiseseddelen en del og gik over til lettere retter. – Det helt store orgie fandt
sted:
Mortens aften! - gåsesteg – rødkål – kartofler – sauce og æblekage! –
Følgerne sporedes på alumnaterne i dagevis!
Efter middagen var der kontortid og derpå middags læsetid fra kl. 1.50 – 2.50, delt i to dele efter
elevernes ønske, med mindre de var tvangsindlagte til begge dele på grund af dovenskab eller som
straf! Fra kl. 3 – 4.30 var der atter to lektioner i klasserne undtagen om onsdagen, hvor der var
samlet skoletid for alle skolens elever til kl. 2. Om onsdagen var der således også samlet middag kl.
2 og, så sad gymnasiasterne fra II. og III.g i salens midte, overvågede af ældste afdelings to
inspektorer. Så var der i alt 108 elever og 5 inspektorer.
Efter endt skoletid kl. 4.30 var der på Korsgangen stillet ”Femmadder”: En skive rugbrød med fedt
eller margarine til hver: Disse Femmadder kaldtes ”Fems”, udtalt Fims! Hvor mærkeligt det kan
lyde, var dette måltid kærkomment, og da det afløstes af the og kringle var dette ikke særlig
populært. Dette skete på Raaschou-Nielsens 50 års fødselsdag 16. januar 1921. –
Fra kl. 6 til 8.30 var der læsetid, afbrudt af aftensmåltidet, der bestod af smørrebrød og the eller
mælk. Inspektor fik varm mad bragt op, idet læseinspektor inspicerede aftensmåltidet i spisesalen.
Lidt fri skulle vi jo da have! – Kl. 9.45 lød gongongen og drengene klædte sig af i deres kammer og
galopperede ind på sovesalen i deres pyjamas: Et festligt syn! –
Hvis nogen i tiden fra kl. 8.30 til 9.30 havde lyst til en omgang gymnastik eller sløjd, var der
adgang til det, og der var flittigt besøg. –
Præcis kl. 10 råbte sovesalsduksen: Hys! Og der var stille! Han var valgt af kammeraterne, og han
skulle adlydes og blev det!

Sovesalene
Der var altså de 34 senge. Dem skaffede eleverne selv med tilhørende udrustning: Tæpper! Sengene
var standard-senge: Jern med spiraler og tangmadrasser. De ”arvedes” fra generation til generation,
og en seng kunne købes for ca. 20 kroner eller mindre.
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Efter maleri af Knud Raaschou-Nielsen

Undertiden kostede de mere ved salg, end da de blev købt. Men det ansporede jo til påpasselighed
med deres vedligeholdelse og brug. Smeden kom ved feriernes begyndelse og reparerede dem. Jeg
skal ikke beskrive salene grundigere. I det store Sorø værk findes der billeder. Til sengen hørte også
et natmøbel (potte).
Det var strengt! forbudt at bruge det om dagen, selv om det kunne være fristende ved vintertide. De trængende måtte
besøge ”Det gule Palæ” nede ved avlsgården. – Skulle der påkomme en elev en absolut trang til et besøg på toilettet i
hovedbygningen, måtte han henvende sig hos inspektor og bede om nøglen. Turen gik da ned på ”Pengeskrinet”! Det
var strengt forbudt! at arrangere ”skovtur” derned, hvilket blev forsøgt, men kun en enkelt gang! I parentes skal
bemærkes, at den gensidige kontrol var effektiv, og jeg har aldrig fra elever, forældre eller udenforstående hørt
drengemoralen angrebet for grovere forseelser! Kun de store elevers hård-hændethed overfor de mindre var et punkt,
der var sårbart, og det indså jeg hurtigt; men derom måske senere!

På en sådan gammel kostskole var der traditioner, gode og dårlige, og blandt de dårlige, var denne
trang hos enkelte større drenge til at plage de forsvarsløse! Medens jeg altid havde set med skæve
øjne til lærere, der brugte korporlig revselse, blev man faktisk af omstændighederne tvunget til at
gribe til den hurtige retsforfølgelse. Det var ønsket af eleven og bedst for udøveren, og bagefter
kunne man – uden fremmed indblanding – række hinanden hånden. Kom forseelserne for det højere
tribunal: Rektor – hjem – lærerkollegiet – kunne det sætte ondt blod elev og lærer imellem; og det
forekommer mig nu på bagskud, at forholdet var tillidsfuldt og venskabeligt mellem eleverne og
inspektorerne. Hustugten havde her sin berettigelse. I skoletiden var forholdet jo et andet, og
eleverne forstod på en prik at holde ”hjem” og skole ude fra hinanden. –
Sovesalene vendte mod øst – syd – og vest. Så snart eleverne var ude af sengene, blev alle vinduer
åbnet, så at vind – storm og sol fik frit spil! – Tjenerne pudsede fodtøjet! Rengøringsdamerne redte
sengene, og derpå lukkedes dørene! Sengelinnedet og drengenes vasketøj behandledes på skolens
vaskeri og linnedstue, og inspektor sørgede for, at der skiftedes regelmæssigt! – og at der i al
almindelighed blev holdt orden på elevernes garderobe. Derfor kaldtes inspektor også
”Tøjinspektor”.
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På sovesalens bagvæg hang der store tove! I tilfælde af brand kunne eleverne reddes ud ad
vinduerne. Lærerne forestod redningsarbejdet, og til det formål dannedes der redningshold, og årlig
holdtes der redningsøvelse. Det betragtedes jo som en folkeforlystelse. Det private brandvæsen blev
alarmeret; dertil kom sprøjterne fra Slagelse og Ringsted med slanger og skumslukkere: Falck og
Zonen! Som en særlig forlystelse havde vi på sovesalene de store ”sække”, der nåede fra
sovesalsvinduet og ned på jorden. Her blev drengene stoppet i sækken, den ene efter den anden, og i
løbet af få minutter var alle 68 reddet. Naturligvis inspektorerne sidst, og allersidst rektor RaaschouNielsen. Det gav anledning til mange fromme ønsker om skolens lukning og mange fridage og alt
andet godt, som store ulykker fører med sig. Bagefter samledes elever og lærere i skøn
samdrægtighed med ønsket om, at skolen måtte opleve mange sådanne brande! –
De såkaldte ”pudekampe” forekom ikke i de år, jeg var inspektor. I det hele taget tænker jeg tilbage
på ”sovesalstonen” med stor glæde: der var orden og respekt for reglementet eleverne indbyrdes.
Kun enkelte gange i løbet af de 7 år måtte der statueres eksempler; men derom senere! En aften om
året var der særlig festlig stemning på sovesalen. –
Juletiden
Når julen nærmede sig, forandredes tonen i hele skolen og ikke mindst på alumnatet. Udsmykning
af klasseværelserne var forbudt; det var jo en drengeskole, og rektor ønskede ikke, at der skulle
pjankes i arbejdet! På alumnatet tillodes det dog at have et lille juletræ på bordet i en potte; men der
var ingen konkurrence med hensyn til pynt eller lys! Husk på! Det var fattige tider! Pengene var
små både i hjemmene og hos de fleste elever. Julegaverne til hjemmene bestod i sløjdarbejder fra
aftensløjden. Det var jo tiden efter 1.ste verdenskrig. Desuden krævedes der absolut forsigtighed på
grund af brandfaren. Derimod holdt skolen julefest for alumnerne den sidste aften før hjemrejsen. – ”I gamle dage”!
Altså før min tid, samledes skolens elever i et par af salene til spisning med påfølgende punchsold
og dans (uden damer). Denne fest arrangeredes af adjunkt C.A. Nielsen, kaldet ”Røde”. Han var
gymnastiklærer og et stort stykke af en skuespiller og ugift! – Rektor R-N var ikke nogen ynder af
denne form for julefest. Han var selv gammel elev og vidste besked. Ofte skejede denne fest ud og
endte med beruselse og kådhed af forskellig art.
Nu var inspektionen på én gang fornyet: Egebjerg- Jensen blev ansat som lektor i Tønder. Køster
forflyttedes til Viborg Katedralskole, og Thomsen giftede sig med Inger og fraflyttede skolen. – Jeg
var den ældste på hovedbygningen! Hjort flyttede op i tøjinspektionen, og Bohn blev ansat ved
Akademiet og flyttede op på alumnatet som inspektor for østre sovesal! Vi gik godt i spand, selvom
vi var meget forskellige! Vi fik et nært venskab og samarbejde, idet vi så ens på opdragergerningen
og det dermed følgende ansvar! Vi blev kaldt de ”Tre små mænd” efter Storm Petersens tegneserie!
Vi var som sagt forskellige og supplerede hinanden og lærte af hinanden.
Ved dette inspektorskifte benyttede R-N lejligheden til at foreslå og gennemføre de af ham ønskede
forandringer.
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De tre små mænd: Bohn, Hjort og Marcus

Og nu julefesten! – Vi fik i grunden frie hænder til at ordne alt denne fest vedrørende. Alle lærerne
med familier og eventuelle pensionærer blev indbudt og så naturligvis alumnerne fra både ældste og
yngste afdeling, i alt 108 elever. – Alumnerne skumlede naturligvis! Det er jo en gammel sandhed,
at de følte sig som skolens ejere og så med surhed på, at ”snyderne” med familier og påhæng blev
indbudt. Der blev åbnet mulighed for, at de utilfredse kunne blive fri! De kom alle! Selv nogle af de
gamle lærere skumlede. De kom også alle for at være blandt de ivrigste til at bistå inspektionen. Det
blev en strålende aften og en fast tradition, som endnu består i bedste velgående! –
Hver elev fik en pose godter, og voksne – lærerne med familier – konfekt og frugt. Først åbnedes
døren ind til juletræet i Grønne Sal. Organisten slog tonen an til julesalmerne, godterne uddeltes, og
der blev spillet: ”Effen – Heffen” om pebernødderne. Derpå stort lotteri med store gevinster. Til
sidst kaffebord i festsalen, hvor organisten ledede underholdningen: De kære og kendte sange. Kl.
ca. 10.30 sluttede rektor af, og hver gik til sit. – ”Fred hviler-”!
Også vi alumner gik ”hjem” for at søge hvile oven på en god dag med nye oplevelser og med
tanken rettet mod julen i hjemmet! –
For kostskoledrengen og hans hjem: Forældre og søskende er juleferien med alt, hvad den fører med
sig, så længselsfyldt og lykkefyldt, at den vanskeligt kan beskrives! Jeg selv sammenligner
elevernes afrejse fra skolen med deres tilbagevenden efter ferien. Her står inspektor magtesløs! Han
kan ikke trøste de enkelte i deres savn af hjemmet og dets hygge nu, hvor han atter skal vænne sig
til den store, kolde skole, det triste kammer, den store, kolde sovesal, det robuste kammeratskab.
Der er intet at gøre godt med! Kun søvnen og det travle arbejde og minderne om julen og længslen
efter næste ferie kan yde nogen trøst. Jeg tænker her – ikke på én bestemt, men på dem alle. Alle
længes hjem! Kostskolen er god - som sådan; men den kan ikke erstatte det gode hjem. Den er og
bliver et surrogat!
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Men julestemningen løb fra sovesalen, som jeg standsede ved. Når inspektor havde foretaget sin
rundgang gennem sovesalen, overtager sovesalsduksen styret. Og fra sin plads i ”buret” med udsigt
gennem tremmerne følger inspektor - rørt - begivenhedernes gang:
Alle 34 drenge rejser sig op, og indsvøbt i deres tæpper synger de stående de kære danske sange:
Der er et yndigt land – Jylland mellem tvende have – Fred hviler - Kong Christian.– Duksen
udbringer sit: ”Danmark leve”! Og drengene lægger sig ned i deres senge! I de syv år, jeg var
inspektor, blev det skik, at jeg på en stor spilledåse fra min udsigtsplads spillede nogle julemelodier:
Glade Jul! Den yndigste Rose osv. På østre sovesal spillede Bohn på samme måde nogle
julemelodier. Derpå ønskede inspektor sovesalen ”God Jul” og takkede for året, og derpå var der
roligt!
Læseren må for min skyld tænke, hvad han vil; men stemningen var så naturlig harmonisk; jeg har
aldrig oplevet nogen kritik eller latterliggørelse. Dette kunne jo nok være tænkeligt i en forsamling
af drenge i alderen 13 – 17 år. Ja! vi følte os selv som kostskoledrenge på vej mod hjemmet!

Hjemrejse et uforglemmeligt og kært minde!
Næste dag blev der læst historier i timerne! Karakterbøgerne blev uddelt, og efter middag rejste
hver til sit hjem! Vi jyder kunne først rejse med nat-ekspressen og kom først hjem til Vendsyssel
næste formiddag! Husk på! Togforbindelsen var langsom over de to bælter og med det lange ophold
på Fredericia banegård. Her fik vi jyder dog gennem nogle år en forsmag på hjemlig hygge.
Skibsfører Baggesen havde to sønner på ”Sorø”; Børge og Jens Baggesen. Fru Baggesen indbød os
på natkaffe og varme boller i hjemmet i Fredericia. Det var bedre end opholdet i den store og
overfyldte, ladeagtige restaurant i Fredericia.
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I Randers var der ligeledes længere ophold. Herfra og nordpå var jernbanen et- sporet, og her skulle
togene slås sammen, så der var lang ventetid. Men vi var jo i julestemning! Jeg var anfører for
jyderne. De havde deres frie sprog under hele rejsen – måske til nogen undren for de øvrige
rejsende. De havde betinget sig kaffe i Randers til tak for, at jeg var sluppet fra rejsen med livet i
behold. Også det var festligt! Lidt af en streg i regnskabet var det, at Ib Brask Nielsen fra Skive,
som altså skulle skifte tog i Langå, sov over sig og altså også skulle have kaffe i Randers. Det måtte
han høre længe for. Han fik kaffen og tilgivelsen; men glemme det kan jeg ikke! Jeg er jo jyde –
ikke mindst ved en lejlighed som denne. – Han gjorde det aldrig mere! Der var natbelysning på sovesalen. Det tændte inspektor for efter sin rundgang samtidig med, at han
slukkede den stærke belysning. Der måtte jo nødvendigvis være lys på salen, for at eleverne kunne
finde natmøblet eller eventuelt finde rundt blandt sengene for at finde ud. Det kunne hænde, at
denne tænding voldte vanskelighed, så at der måtte drejes flere omgange på den særlige kontakt. En
aften, da dette var tilfældet, hørte jeg fra en af drengene: ”Så! nu kører grammo- Ph-bonen”. Min
kollega hed P.H. Bohn. 34 drenge hilste denne begivenhed med en olympisk latter. Der skulle jo
ikke meget til i den belysning og i det publikum – Og bemærkningen huskes! –
Kamrene
De 68 elever var fordelte på 15 værelser (kamre). I det 16. værelse, nr. 13 ved korsgangen opholdt
læseinspektor sig i læsetiderne. Her kunne han føre tilsyn og modtage ”besøg” af eleverne: gode råd
og eventuelt hjælp med lektierne. Han kunne jo også føre kontrol med vanskelige eller urolige
personer, indtil de vænnede sig til ”tonen”. –
Men i de øvrige 15 værelser boede eleverne. 4 elever på nordværelserne ud mod kirken og 5 på de
sydvendte værelser. Der sørgedes ved fordelingen for, at det gik på skift fra år til år. Endvidere blev
der taget hensyn til elevernes helbredstilstand. Ligeledes på sovesalene.
Møblementet bestod af et stort rundt bord og fire eller fem stole. Hver elev havde sin bordskuffe.
Langs væggene var der skabe, og hver elev havde sit eget klædeskab og bogskab. Disse bogskabe
var ofte smukt pyntede med crepepapir og billeder af familie og venner. Oven på skabene – der var
jo højt til loftet – var der ”hygget” med store plakater, der røbede 68 drenges individuelle smag. Ja!
det var alt! Hygge? Dette begreb er så individuelt; men fælles for alle kamrene var, at intet kunne
tage skade: Solidt kram! –
Da undervisningsminister Nina Bang en gang blev vist rundt på alumnatet, korsede hun sig over
denne mangel på hendes kvindelige begreb om hygge! Hun tog initiativet til, at der blev anbragt en
lille hylde med plads til vandkaraffel og glas i hvert værelse. Mere ”hygge” var der ikke plads til.
Og eleverne forbandede disse hylder! Når de sloges eller løb kapløb omkring bordet eller på bordet,
kunne det ikke undgås, at de stødte mod hylden, og dette kunne afstedkomme spor eller drøje
velsignelser!
Jo! - så var der kakkelovnene. Det var bilæggerovne! Eleverne havde ikke brugsretten over dem. De
var låsede, og fyrbøderen alene havde nøglerne. Kom man om vinteren i formiddagstimerne op på
korsgangen stod ovnlugerne åbne, og Green, således hed fyrbøderen, var i færd med at tænde op, så
at ”hyggen” kunne brede sig, inden eleverne kom op fra klasserne og middagsbordet kl. 12.10 eller
12.40. Disse ovne sodede undertiden, men det forøgede blot hyggen og generede ikke ”store ånder”.
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Fyrbøderen
Fyrbøderen var et begreb for sig. Vi omfattede ham alle som en god ven og som husets gode ånd. Han sagde ikke
meget, smilede altid og var altid glad for et venligt ord og elevernes høflighed. Jeg kan endnu gribe mig i at tænke på
ham med glæde og høre hans stemme, når det skete! Han oparbejdede brændet nede i avlsgården og bar det op i
klasserne, salene og elevværelserne i en stor kurv. Det var umenneskeligt, og jeg forstår ikke, at det kunne finde sted.
Han overlevede med en krum ryg. Da ”Vænget” blev taget i brug 1927, forfremmedes han til vængebetjent og fik det
godt – fri for slæbet. Efter hans afsked fra dette arbejde overtog hans nevø Løvgreen stillingen som fyrbøder. Også han
fik sin ryg bøjet og måtte opereres for en diskusprolaps – operationen foretoges med held af en gammel elev: overlæge
Palle Taarnhøj i Glostrup. Han havde set Løvgreen slæbe! – Han oplevede at centralfyret blev taget i brug og fik således
bedre dage!
Nu i disse dage: December 1972 har han taget sin afsked på grund af alder og bor behageligt i den moderne
pensionistbolig. Det er ham vel undt! Han var i nogle perioder medlem af byrådet og menighedsrådet. Nu kan han nyde
sin kolonihave, arbejde med sine bier og for øvrigt få tid til at dyrke sine andre interesser. En af Akademiets tjenere
træder i hans sted, og så er stillingen fortsat den samme og uforandret! Akademiet binder sine medarbejdere med stærke
hengivenhedsbånd! Vi føler det som en ære at tjene denne institution! ( Løvgreen døde nu: 1973 i sommerferien ).
Vægteren
Da der selvfølgelig er stor brandfare med de mange ovne osv. findes der også en natvægter. I min tid var det
”Sørensen”. Hver nat kl. 11 – 12 – 2 og 5 gik han sin runde gennem alle skolens bygninger fra kælder til kvist:
Biblioteket og kirken. Han havde sin store og bidske hund med sig i lænke. På forskellige steder i bygningerne fandtes
der kasser med nøglen til kontroluret, som blev aflæst på godskontoret. Oplevede han noget mistænkeligt, slog han
alarm og meldte det til rektor – også hvis vi inspektorer havde forsømt vor pligt. Da jeg engang som stedfortræder
havde glemt at låse rektorkontoret, indmeldte han forsømmelsen for mig selv, og jeg måtte stå til regnskab. Han har
nydt situationen, og det gjorde jeg også! –

Da ”Sørensen” tog sin afsked, efterfulgtes han af Peter Nielsen: ”Peter Vægter”, der hidtil havde
været førstetjener. Han afløstes af slotsvægter Falborg. Også vægterstillingen er fortsat den samme,
og ”familiesammenholdet” i hele den store stab stærkt som altid!
Når eleverne har forladt deres kamre og ligger i deres senge, går inspektor en ekstra tur rundt på
alumnatet for at sikre sig, at alt lys er slukket! Eleverne var undertiden fristede til at tænde et lys i
bogskabet. Det kunne da hænde, at de glemte at slukke det. Man kunne blive grebet af uro, når man
var alene på gangen eller i sit værelse, om nu alt var i orden. I sådanne stille stunder følte man
ansvaret særlig tungt! 68 rodende drenge var betroet os!
Inspektors lejlighed.
Det er jo et kapitel for sig. Som før sagt, skulle jeg selv sørge for møbleringen. Til rådighed stillede
skolen en gammeldags chaiselong og et stort rundt mahognibord. Stolene måtte jeg selv anskaffe.
Desuden købte jeg et helt egetræsmøblement. Og så havde jeg et skrivebord, gammeldags, uden
skabe. Det havde jeg købt af frøken Ammitzbøll, da jeg flyttede ind på Regensen, og hun opgav
pensionatet. Det var alt, og det fyldte ikke meget i den store stue: ”Højt til loftet: 5 meter, og vidt til
væggene”! ”Lejligheden” var faktisk omtrent så stor som en hel lejlighed. Da C.C. Andersen
rykkede ind efter mig, fyldte hans udrustning to flyttevogne. Da opdagede jeg, hvor lidt jeg havde
kunnet og stadig kunne nøjes med.
Jeg måtte anskaffe gardiner til de to fag vinduer! Det var i grunden synd, for i rundingerne over
vinduerne var der anbragt gipsafstøbninger af thorvaldsenske motiver, hovedsagelig klassiske, og
de talte for sig selv. Det var da synd at skjule dem. – For øvrigt var der i alle rundingerne over
vinduerne over hele alumnatet anbragt sådanne kopier af kendte værker. På selve korsgangen bestod
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udsmykningen af Thorvaldsens: De 4 årstider. De findes endnu i denne etage; men korsgangen
eksisterer ikke mere. Alle kamrene er ombygget til klasselokaler. Såfremt man har sørget over, at
det gamle forsvandt, kan man ikke lade være at glæde sig over det nye! Det gamle havde overlevet
sig selv; men var godt for sin tid. – Dette var en digression.
Mellem den store stue og sovesalen havde jeg mit soveværelse. Sengen, som kostede mig 15.- kr.
stod på en forhøjning: 3 trin over selve gulvets plan. Denne del af værelset lignede en sarkofag. Ind
til sovesalen vendte et vindue med gardin og tremmer. Det var en slags spion! Ved hovedgærdet
hang hustelefonen til førstetjeneren, hvis hans assistance skulle være påkrævet. Det forekom ikke,
og jeg tror for øvrigt, at den var ubrugelig.
Der var mellem eleverne og inspektor et sådant tillidsforhold, at vi gensidigt var ganske upåvirkede
af naboskabet. Jeg kunne frit færdes i mit bur bag tremmerne uden at vække mistanke om spionage.
I tilbageblikket står det for mig som idealet af en anbringelse. Igennem dette åbne vindue tonede
altså julesalmerne ind over 34 drenge, 34 strålende og forventningsfulde øjenpar.

Udsigt mod hovedbygningen fra rektorhaven. Bemærk Paryktræet i midten og
derover inspektorlejlighed og sovesal i øverste etage

Fra mine stuer havde jeg mod vest den skønneste udsigt på alle årstider. Ingen i Sorø kunne have
bedre udsigt – synes jeg. Ofte stod jeg og nød udsigten, og når jeg besøger afdelingen nu – efter
ombygningen, dugges øjet ved mindet om dengang: Molbechs Hus! rektorgården! rektorhaven og
parken og til sidst søen. Her kunne jeg følge bådene på søen: sejlklubben havde mange sejl oppe!
Jeg kunne betragte rektorfamilien på verandaen eller i haven. Jeg kunne se, når rektor kl. 10.30 hver
aften bevægede sig fra sit kontor gennem stuerne til sit soveværelse. Ikke sjældent lod han en
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bemærkning falde om, at jeg gik for sent i seng; ikke nogen irettesættelse eller ”næse”. Han vidste
jo, lektierne skulle læres og stilene rettes!
Et særligt ømt minde var synet af Lisbeth, når hun fodrede sine høns i baggrunden. Da var hun 13
år. Jeg var 26. – Stod man i rektorhaven – hvad jeg senere ofte fandt lejlighed til – og så op mod
Akademiet, da kunne jeg overskue mit ”rige”. Fra venstre er de to første vinduer: Trappeopgangen,
de tre næste er mine to stuer, og resten er sovesalsvinduerne.
”Mindet vel lader som ingen ting! Det er dog et lønligt kildespring”. - Ikke så lønligt endda! ”Thi
dybe minder og gammel agt og milde kvinder – hvor har de magt!”
Og nu ”forlader” jeg så alumnatet, øverste etage, korsgangen, sovesalen og mine egne stuer, og
hvordan? Drengen kommer op i mig: Hængende på venstre arm og med venstre fod på gelænderets
fodliste suser jeg ned med de andre drenge ned til spisesalen. Det tager jo kun et øjeblik!
Til pligten kalder! Bordets glæder! Og arbejdets velsignelse!

Inspektionen
Hvad jeg her har berørt er kun den ydre ramme om et ”familieliv”, hvor familiens 68 medlemmer
gennem 5 meget vigtige år i deres liv fik en påvirkning for hele livet! Jeg vil dog mene, at læseren
vil skønne, at skildringen danner rammen om megen varme! Jeg vil håbe, at jeg har formået –
ubevidst – at give udtryk for min egen glæde ved opdragergerningen, mens jeg stod midt i den, og
senere – nu – da jeg mindes disse for mig selv meget betydningsfulde år. Men jeg håber og tror, at
også ”drengene” nu – i moden alder – tænker tilbage på årene med glæde eller i hvert fald i
bevidstheden om, at udbyttet har været af betydning i positiv retning for deres rolle i samfundslivet.
Da jeg som 26 årig gik ind til denne gerning, var jeg et ubeskrevet blad og således at betragte som
en uerfaren og altså ”uværdig” opdrager. Der blev ikke spurgt om ens kvalifikationer i så
henseende. Skolen havde brug for en lærer, der samtidig fik bolig på skolen og tilsyn med 34 elever.
Det gik først senere op for mig, at rektor havde haft sine spioner ude i al stilhed.
Jeg var opfødt på en bondegård. Vi var 7 sønner og 1 søster. Vi fik en god opdragelse af kærlige
forældre; men nogen vejledende opdragelse fik vi ikke! Heller ikke i latinskolen, ved universitetet
eller i pædagogikken. Spørgsmål som: nationalfølelse, politisk overbevisning, religiøs
overbevisning, seksualliv: Derom taltes der ikke; man måtte tumle med disse spørgsmål alene. Og
nu var man altså stillet på en post som vejleder og opdrager på Danmarks største kostskole!
Som før omtalt var vi tre inspektorer, der delte tilsynet med alumnatet: To sovesalsinspektorer og tøjinspektor.
Sidstnævnte førte tilsyn med orden, forplejning, linnedstue osv. og var samtidig privatpræceptor for 22 elever. De to
andre inspektorer havde de to sovesale med 34 elever i hver sal, og de var privatpræceptorer for hver 23 elever. De
sidstnævnte førte skiftevis det daglige tilsyn på alumnatet og skiftedes til sovesalsvisitationen på begge sovesale kl. 10:
1 uge ad gangen. De små ferier fordeltes mellem de inspektionshavende efter faste regler. Det lå alt sammen fast og gav
ikke anledning til spændinger: Vi skulle jo alligevel være på pletten. Efter kl. 10 aften havde de to inspektorer ansvaret
for hver sin sovesal, med mindre anden aftale var truffet. Rektor blev altid underrettet om disse private aftaler, så han
kunne ringe for at meddele eller forespørge! Derfor havde vi jo også vore private telefoner: *321 – *110 – *111.

Når eleverne rejste på lørdag-søndags orlov, udstedte de inspektionshavende et ”anbefalingskort”
med tilladelse til rejsen og rejsens mål og adresse. Disse anbefalingskort blev afleveret til rektor,
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der førte protokol over de fraværende. Protokollen fremvistes for økonomiinspektøren, så at han
kunne stryge kuverterne ved spisningen. Således vidste vi jo også, hvor mange senge der skulle stå
tomme! Der var god kontrol!
Der var ”stor opstandelse”, hvis en elev savnedes under natvisiteringen, uden at nogen vidste
besked. Det skete en enkelt gang! Og der var stor glæde, da det ”fortabte får” blev fundet i god
behold. Han var faldet i søvn hjemme hos sin mor. Mit første mål var naturligvis at opsøge ham i
hjemmet. Der var ingen hjemme! Da jeg slukøret kom tilbage til Fratergården, stod mor og søn der!
Begge grædende og angergivne, de troede jo, at deres sidste time var nær.
Den gensidige glæde var overvældende, og aldrig er en ”storforbryder” blevet benådet med større
jubel! Han er nu læge, og ved hans 40 års jubilæum omtalte han episoden: Et minde!

( Det skal her bemærkes, at han ikke havde sit hjem i Sorø; men at moderen var på et længere besøg i Sorø. Hans navn
er: Svend Trøst Emborg ). – Og han døde 1974.

Ved min tiltræden august 1919 var adjunkt Andreas Egeberg Jensen ældste inspektor. Gymnastik- og sløjdlærer Søren
Thomsen var tøjinspektor eller økonomiinspektor, som det kaldtes den gang. Han havde med kostforplejningen at gøre,
da denne var forpagtet ud til økonomiforpagter Kisbye.
Kisbye døde i august 1919. Enken førte forpagtningen videre et års tid. Skolen gik i 1920 over til selvforvaltning også
af denne side af Akademiets administration. – Derpå blev der ansat en økonomiinspektør: Gudmar Larsen. Han døde
efter 2 års forløb og afløstes af C.C. Corneliussen. – Men fra nu af benævntes Thomsens stilling altså tøjinspektor.
Som før omtalt søgte Egeberg Jensen lektorat i Tønder under rektor West 1920. Ved hans afsked med Akademiet trådte
adjunkt P.H. Bohn i hans sted på østre sovesal. – Ved Thomsens afsked med tøjinspektorstillingen i 1920 trådte adjunkt
H.C.P. Hjort i hans sted som tøjinspektor. Og nu i 1920 var jeg ældste inspektor med bolig på vestre sovesal. P.H. Bohn
residerede på østre sovesal. Hjort residerede i sin ”private” residens uden for østre mellemdør. Vi ”tre små mænd”
arbejdede sammen i 6-7 år, og det var et fortrinligt samarbejde.
Egeberg Jensen var 4 år ældre end jeg. Han var cand.mag., og en meget anset og dygtig lærer, afholdt inspektor og
kollega. Han var nationalt interesseret og grundtvigsk præget i alle henseender. Han var selvskrevet til at overtage
lektorstillingen i Tønder ved Genforeningen i 1920. Han blev senere rektor i Haderslev og Sønderborg og gjorde alle
steder en stor og påskønnet indsats i det nationale arbejde. Han aflagde ofte besøg i Sorø og var da gæst hos frøken
Clausen, Akademiets elskede sygeplejerske. Også Lisbeth og jeg hørte til hans vennekreds til hans død i 1961. –
Han var opdrager af ”Guds Nåde”, som det hedder. Ved min indflytning på alumnatet var Egeberg fraværende på grund
af sygdom (halsbetændelse). Denne fraværelse varede flere uger, og derved gik jeg glip af hans værdifulde støtte og
vejledning i min start og jeg måtte oven i købet overtage en del af hans inspektionsarbejde. Rektor henviste mig da til
Thomsen, hvis jeg var i tvivl om alumnats-spørgsmål!

Søren Thomsen var gymnastiklærer og Egebergs diametrale modsætning. Der var en kølig
atmosfære omkring Thomsen! Han var udpræget ordensmand og ubønhørlig streng, hvis en elev
havde forset sig. Elsket var han ikke, men altså respekteret! I denne forbindelse skal det siges, at
orden og disciplin er uvurderlige goder på en sådan institution. Begrebet ”hærværk”, der er så kendt
nu i 1972, kendtes ikke på Akademiet. Eleverne meldte sig straks, påtog sig deres skyld, betalte
skaden, og – venskabet var genoprettet!
Thomsens person og væsen i alumnats-inspektionen og senere skoleinspektionen og vængetilsynet
har direkte og indirekte haft stor betydning for skolen og hans kolleger med hensyn til orden og
disciplin, ydre stil og form. ”Uniformen” var pletfri.
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En hyggelig passiar med Søren Thomsen
På en skovtur i 1936

Thomsen og jeg så forskelligt på mange ting, ja, næsten alt, og det varede derfor ikke lang tid, før vi
måtte ”krydse klinger”. Det gik altså ikke uden gnister. Afslutningen på vor ”samtale” blev fra min
side: ”Jeg ønsker ikke at følge Deres eksempel i mit forhold til eleverne. Det hverken kan eller vil
jeg. Jeg ønsker at gøre mine egne erfaringer!” Samme aften kom Thomsen til mig og indbød på en
spadseretur i Akademihaven. Den tog tid, og vi skiltes som venner, et venskab, der uden anden
mislyd varede til hans død 1972. Han havde et varmt sind, der til tider tog magten fra ham; men han
havde også et varmt hjerte, der gav rørende udtryk, ikke mindst over for Lisbeth, børnene og mig
(jf. nekrologen i Årsskriftet 1972 ).
Vi tre kolleger dannede altså generalstaben fra sommeren 1920, og de 68 drenge fra I.g, R, 4.m,
3.m, 2.m og 1.m udgjorde de menige og rekrutterne. Vi sørgede efter evne for, at reglementet blev
overholdt. Undersåtterne prøvede selvfølgelig, hvor langt de kunne gå, før ”tampen brændte”, og
således herskede der en velgørende spænding i denne interessante verden. Som privat præceptorer
var vi jo en slags forældre: ”Gud bedre det!” Til tider var vi også en slags politi. Det var en
selvfølge, at vi var der og skulle være der! Vi måtte jo være forberedte på, at der kunne ”ske noget”,
før vi anede det, og fra rektor lød de gådefyldte ord:
”Den dygtige inspektor er altid der, hvor eleverne befinder sig!”
Men man kunne med rette føje til:
”Den ”slemme” dreng er aldrig der, hvor inspektor ønsker det!”
Vi følte altid det tyngende ansvar, og vi vidste så sikkert, at vi ikke fik alt at vide, hvad der foregik.
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Det angribelige var jo, hvad jeg har antydet: de store drenges hårde adfærd mod de værgeløse:
”drøjeriet!” (”mopperiet”) På dette område søgte vi med alle midler at komme ondet til livs, og
medens mit motto på forhånd var, at undgå korporlig afstraffelse, måtte jeg sande, at hustugten
havde sin berettigelse, og ofte måtte jeg gribe til dette middel. Der kunne skrives mange tykke
bøger om de tilfælde, hvor et ”knips over fingrene” eller (”et par på skrinet” tilføjelse af AaMP.) var
motiveret og blev effektueret – også af mig!

Eftermiddagsture
Nu må læseren jo ikke tro, at alumnats-livet var en øde reglementsørken. – De 7 lektioner i klassen
var da en ren fornøjelse! Måltiderne var en kær afbrydelse, og for raske drenge var der adspredelser
nok i fritiden: sporten: fodbold, cricket, gymnastik og svømning og skøjteløb osv. Og så var det
fristende at tage cyklerne og udforske den nære eller fjernere omegn eller låne båden og stå til søs.
Der var 3-4 både stillet til elevernes disposition: 2 timer ad gangen! Det var heller ikke noget
ukendt billede at se 2-3 drenge eller flere i flok til fods dyrke kammeratskabet. Ofte var alumnatet
øde, og hvad så med rektors dogme om at være, hvor eleverne færdedes? Ja! det skete ikke
sjældent, når vejret indbød dertil, at vi 3 adjunkter hver for sig eller sammen ”gjorde” omegnen til
fods eller på cykel med en klasse elever eller en tilfældig flok. Rektor gav os da tilladelse til at
forsømme eftermiddagstimerne, så at vi inden for rækkevidde havde kirkerne og dysserne og de
1000- årige ege og traktørstederne: Suserup, Fiskerhuset osv. Rektor bestred udgifterne til kaffe
og basser, og med lidt god vilje nåede vi hjem så betids, at vi kunne få et bad i søen før klokken
ringede til læsetid kl. 6.-

Med Bohn og en flok drenge på cykeltur til Fjenneslev kirke med runestenen

Jeg mindes disse ture med stor glæde, og mon ikke eleverne også ved lejlighed dvæler ved sådanne
øjeblikke. Når vi tog ud på sådanne ture foregik det ”i række og geled”. Bagtroppen dannedes af
reparatørerne (cyklerne).
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Kun én gang havde vi et ”uheld” af en noget ejendommelig art. Et stykke inde i skoven gjordes der
holdt for at holde mandtal! Der manglede én! Hvem? Ved navneopråb konstaterede vi, hvem det
var, og det var så meget desto beklageligere, som han var intendant og havde fået betroet at
transportere madpakkerne! Eftersøgningen gav intet resultat, og vi slog os til tåls med, at der
umuligt kunne være sket en ulykke, og vi fortsatte turen! Ved tilbagekomsten til skolen fik en af de
skolesøgende til opgave at forhøre i hjemmet, om han var i live, og det var han! –
I hjemmet var der et utal af børn (10-12). Husholdningen gik på bedste beskub eller hulter til bulter!
Intendanten havde delt ”madderne” med sine søskende, og de havde holdt et ”mægtigt gilde”. Det
kom han ikke til at høre ilde for; måske høstede han oven i købet nogen popularitet! Så taktfuldt
ytrede kammeratskabet sig også ved denne lejlighed. Takket være biografierne ved jeg, hvad han
udviklede sig til - (noget godt!).
Fra mit første år i Sorø husker jeg en anden udflugt, en spadseretur Tuel Sø rundt. Sammen med 2-3
elever, hvoriblandt Kurt v. Sperling og Knud Rudolf Klingenberg tilbragte jeg en fri-eftermiddag til
fods Tuel Sø rundt langs søbredden så vidt muligt – til tider uden vej og sti, over stok og sten.
De to drenge var passionerede biografgængere. På denne tur havde Kurt fornøjelsen af at referere
indholdet i en eller flere film, han havde overværet, og er der noget, der er svært, så er det dette at
referere handlingen i en film. Aldrig har jeg oplevet mage til tur! Til sidst løb det hele rundt i
hovedet på mig, og havde turen varet længere, havde det vel endt med, at jeg havde kastet mig i
bølgerne; men drengene morede sig kosteligt! – Måske stammer min foragt for biografteatre og film
fra denne tur. Jeg øder meget nødig tid på den form for underholdning. Jeg går langt uden om
filmplakater og billedopslag. I disse dage (1976) har vi anskaffet os et TV- apparat! Det bliver
spændende! –
Men da turen var lykkeligt tilendebragt, uden at der var sket en ulykke sluttede vi af med en kop
kaffe hos ”Stine” i Vindelbrohuset. Stine var enke efter en skovløber under Sorø Akademis
Skovvæsen med bopæl i Ægirhuset. Ved mandens død og dermed Stines afsked med Ægir flyttede
hun ind i ”Vindelbrohuset”. Både Ægirhuset og Vindelbrohuset var traktørsteder, hvor man kunne
få kaffe brygget, hvis vi havde bønner med (udtales: bø’ner). Dertil kunne man købe æbleskiver
eller kage.
Stine sad i sin lænestol, halmstol, tæt op ad den glohede ovn (komfur), hvor kaffen altså blev
brygget. Det var navnlig akademister, der kom her. Nogle ville mene, at gymnasiasterne oven i
købet ”fortyndede” kaffen med medbragte tilsætninger; men det er sikkert pral. Jeg kom der
adskillige gange; men så døde Stine. Hun ligger begravet på Pedersborg kirkegård.
Men om Stine kan der fortælles en helt anden historie. - Generation efter generation af akademister havde nydt godt af
Stines gæstfrihed, ja, for mange var hun indbegrebet af hygge og moderlig godhed. Da hun blev gammel og bøjedes
under alderens tryk og trange kår, dannedes der en forening: ”Stineforeningen” for at sikre hendes sidste år på
betryggende måde. Den ledende kraft i denne forening var lektor Erlandsen (jfr. biografierne): Medstifter af og kasserer
i ”Stineforeningen”. Se herom i Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1965: 136 og Årsskrift for ”Ankerhus”
1958:9 -.

”Videnskabelige” ture
Ved siden af sådanne ekstemporerede eftermiddagsture med de yngre lærere foretoges der også
længere udflugter med hele klasser, f.eks. i Kristi Himmelfartsferien fra onsdag middag til søndag
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aften. Lektor Holten foretog således cykeludflugt til Sønderjylland med klassikerne flere år i træk
efter Genforeningen. Lektor Simonsen foretog regelmæssige ”videnskabelige” ture til Bornholm –
Stevns – Faxe osv. Disse ture gentoges senere af lektorerne Hjort og Truelsen, og som gæst – med
elevernes billigelse – deltog jeg med stort udbytte! i nogle af ekspeditionerne. Og jeg ”lyttede”
interesseret til de indfødtes sæder og skikke og sprog (på Bornholm).
Der foretoges ”Litterære ture” til Sydsjælland: Fensmark og Udby; og til Nordsjælland ledede
lektor Ussing en stortur med historisk - litterært sigte. I disse to sidste ture var rektor H. RaaschouNielsen og jeg deltagere. En følgende tur, som var en gentagelse af sidstnævnte tur til Nordsjælland,
lededes af mig med lektor Damgaard Sørensen som deltager.
Jeg vil gøre rede for disse to Sjællandsture. Den første fandt sted 1928 og hele II.g, i alt ca. 40
elever, deltog. Den anden fandt sted i 1930, og kun II.gn, i alt ca. 20 elever, deltog.

II.g- turen: 1928
Dr. Ussing tilrettelagde turen. Hver deltager betalte 25 kr. til natlogi og forplejning (middag) på
hotel. Desuden medbragtes i rygsækken: Smør, brød, sukker, salt og pålæg; for frokosten indtoges i
vejgrøfterne. Brødet til morgenmaden sørgede vi også selv for. Vejret sørgede rektor for! Det var
fint fra først til sidst, og humøret og helbredet godt, så der var ikke meget at gøre for ”ambulancen”.
Ligeledes havde reparatørerne kronede dage. Undertiden blev de lidt længe i ”baghold”. De siges at
have indtaget mellemmåltider osv.; men det må være onde tungers misundelse! Knud Ellebæk og
Gudmund Toft svor højt på deres pålidelighed – ganske vist med et svedent smil! Således udrustede
og organiserede startede vi kl. ca. 2. Jeg som den yngste af ”generalstaben” dannede forspids og
gjorde med passende mellemrum holdt for at indestå for, at bagtroppen var med! Dr. Ussing og
rektor holdt sig forsigtigt i nærheden af reparatørerne, og så snart de var i sigte, gav jeg signalet til
ny start. Det måtte jeg senere høre ”onde” ord om – særlig fra Ussing og rektor.
Det er unødvendigt at gå i detaljer. Vi gjorde holdt i Ringsted, og vi overnattede i Roskilde:
Jernbanehotellet og Missionshotellet. Næste morgen sattes kursen mod Hillerød over Slangerup. Vi
skulle jo overnatte i Hillerød. Rektors fætter, landsretssagfører Carl Raaschou havde sørget for
natteleje for hele flokken i et svendehjem! Rektor sov lunt og godt hos landsretsføreren, og det var
såre klogt arrangeret af ham.
Men undervejs til Hillerød gjorde vi først ophold i Udlejre. Der findes et kendt oldtidsminde:
gravhøjen Møllehøj. Vi lånte en nøgle til indelukket, og ved hjælp af en lygte ”mavede” vi os ind i
selve kammeret ad en lang, smal og lav gang. Rektor og Ussing ønskede ikke at besøge ”stuen” –
uvist af hvilken grund! Vi besteg også højen og beundrede udsigten over fjorden. Vi besøgte også
kirken i Slangerup og mindedes Thomas Kingo og hans stedsøn Jacob Worm (Jvf. Achton Friis:
”Danmarks Store Øer II, side 85 ff.”).
Besøget i Hillerød gjaldt selvfølgelig først og fremmest Frederiksborg Slot og museum. Da turen jo
også var en litterær ekspedition, dvælede vi også ved mindet om digteren Hostrup, der virkede som
præst her. Efter den sene middag gik Ussing og jeg en tur i slotsparken. Aftenen var kølig, og vi
følte os lidt ømme og trætte efter en anstrengende dag med at træde pedalerne. Jeg foreslog Ussing,
at vi skulle nyde en sup på Leidersdorff; men han trak på skuldrene og var nærmest indstillet på
hurtigst muligt at komme under tæppet på svendehjemmet. Der var lige akkurat det nødvendigste
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til, at det kunne kaldes et natteleje: en træbriks med madras og et enkelt tæppe. Vi overlevede alle:
”Kunne det nu ikke være ganske rart med en romtoddy?” foreslog jeg forsigtigt. ”Det skulle snart
sagt være det eneste, som kunne friste!” sagde Ussing. Som sagt! Så gjort! Det smagte, og humøret
steg!
Fra Hillerød fortsatte vi turen mod Helsingør, aflagde selvfølgelig besøg på Fredensborg og i
slotshaven. I Gurre holdt vi frokosthvil i ruinerne, det var jo også en litterær udflugt. I Helsingør
gjaldt besøget Kronborg og Karmeliterklostret (Poul Helgesen, en af reformationstidens kendteste
mænd, var munk her).
Ad kystvejen fortsatte vi til Hornbæk og derfra drejede vi mod syd til Esrum, hvor vi overnattede i
kroen og en gård i nærheden. Vi aflagde besøg på Esrumgaard og Esrum Kloster, der var
moderkloster for klostret i Sorø osv. Her mindedes vi med afsky Broder Rus, en djævel, der forførte
munkene til utugt. Den rist, hvorpå han blev brændt, fremvises til advarsel!
Vi fulgte nu landevejen over Helsinge, Asserbo – Sandkroen til Frederiksværk. I Helsinge gjorde vi
holdt og dvælede ved mindet om Christiern Pedersen. I våbenhusets væg er der opsat en mindeplade
over ham. Han fødtes ca.1480 i Helsingør og døde her i Helsinge 1554. Han var en af
Reformationens allerstørste skikkelser herhjemme. Størst berømmelse nåede han ved udgivelsen af
Saxo’s Danmarkshistorie på latin. Han foretog også en oversættelse af Saxo; men den er
forsvundet! Det blev ham overdraget at oversætte Bibelen, og den blev udgivet 1550: ”Christian II
Bibel”. Da denne oversættelse fik den største betydning for det danske sprogs udvikling, da den
vandt indpas overalt, blev han kaldt: ”Det danske skriftsprogs fader”. – (Jf. for øvrigt
litteraturhistorien).
I Frederiksværk blev vi hjerteligt modtaget af rektors broder isenkræmmer Olav R-N. Efter
frokosten og et middagshvil førte vores vært os op på ”Norske Bakke” ad den skønneste skovvej. Vi
nød den vide udsigt over Arresø og fjorden. Olav R-N havde chartret to kuttere til os, den ene til
cyklerne og den anden til os, og således ankom vi til Kulhuse i god behold. Vi fandt de berømte
egetræer: Kongeegen, Snoegen og Storkeegen; men derom kan der læses mere hos Achton Friis.
Dagen sluttede i Jægerspris, hvor vi boede på ”Hotel Jægerspris” –
Nu nærmede ekskursionen sig sin afslutning! Søndag formiddag besøgte vi Jægerspris slot og
stiftelsen og mindedes Frederik VII og grevinde Danner. Vi satte kursen mod Sorø og nød turen
gennem Horns Herred: Det skønne landskab med de store herregårde. Vi gjorde holdt ved Skibby
og mindedes atter her Poul Helgesen (jf. Helsingør): I 1650 blev ”Skibbykrøniken” fundet
indemuret i Skibby kirke. Det er godtgjort med sikkerhed, at Poul Helgesen er forfatteren;
håndskriften er hans! Forklaringen på, at håndskriftet findes her i Skibby er, at Poul Helgesen var
lektor i Roskilde og således værge for denne kirke. Krøniken er forfattet 1524-1534.
Det var jo en litterær, historisk tur. – Vi passerede Lindenborg Kro, hvor vi ”spiste op”. Vi aflagde
besøg i Ledreborg og Herthadalen og Lejre. Vi kørte gennem Skjoldenæsholms skove og gjorde
holdt ved Knud Lavards Kapel og kors. På korset følgende indskrift: Sursum Corda 1131
(”hjerterne opad”).
Ved Ortved drejede vi ind på Hovedvej 1. Vi vinkede til Sct. Bendt! Fjenneslev Kirke! og Bjernede
rundkirke! Og gennem Filosofgangen indtog vi Fratergaarden.
”Tak for turen!”
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Jeg ser tilbage på denne tur med den største glæde. Vi var forskånede for uheld og problemer!
Vejret havde været det bedste! Kammeratskabet og sammenholdet strålende! Men det var nu også et
udsøgt hold! Den 21. juni 1979 fejrede holdet 50 års studenterjubilæum. Og jeg var indbudt.
Da vi ikke havde brugt hele indskuddet, enedes vi om at køre en søndagstur rundt om TjustrupBavelse sø og gøre holdt i det ”Røde Hus” i Tadse; men godsejeren på Gunderslevholm: Neergaard
bød hele flokken på the! Der var altså stadig en lille skærv i behold, og den lagde dr. Ussing i
kirkens bøsse!
II.gn- turen. 1930.
Denne tur var i store træk en gentagelse af den forrige. Som sagt var Damgaard og jeg ledere af
turen. I Hillerød ordnede lektor Gjerløff og fabrikant Kabell (gl. soraner) indkvarteringen, og vi
blev kongeligt beværtede både privat og i Slotspavillonen. Selvfølgelig blev der gjort mest stads af
Damgaard og mig! Gjerløff var min studiekammerat og fagkollega. –
I Helsingør blev vi indbudt på en forfriskning hos den gamle redaktør og forfatter Galschiøtt
(redaktør af ”Illustreret Tidende” og ”Tilskueren”), der residerede i sit pragtfulde hjem med park i
Helsingørs udkant. Erik Lorenzen var i slægt med ham, og han åbnede dørene for os til dette
paradis! Uforglemmeligt!
Fra Helsingør fulgte vi kystvejen til Tisvilde og tog os et bad i Kattegat, da luften var lun; men vi
havde bedt om tilladelse af rektor pr. telefon! –
I stedet for at lade os sætte over til Kulhuse fulgte vi landevejen til Frederikssund og overnattede i
hotel: ”Bi- lidt”, den gamle færgekro. Vi boede godt! Eleverne fik fri og gik i cirkus. Damgaard og
jeg nød solens sidste stråler fra en skrænt på den anden side af fjorden. Næste morgen besøgte vi
Nordskoven med de tre ege. Vi fik slottet og stiftelsen forevist af forstander Høj, der bød på et bad
fra stiftelsens badebro. En såre elskværdig mand! – Og så rullede vi hjem til Sorø, atter et godt
minde rigere!
Jeg har skildret disse ture ret udførligt, fordi jeg selv har været leder eller menig deltager; men traditionen fortsattes af
adjunkterne Johs. Jørgensen, Balslev og Steffen Rasmussen, hvad det litterære og historiske angik! Hjort og Truelsen
tog sig af de geologiske og botaniske ekspeditioner og Nordahl Svendsen og Christensen industrivirksomheder i den
nærmeste og fjernere omegn: Slagelse, Kalundborg og Risø. Men cyklerne erstattedes efterhånden af busser. Turene
blev én- dags ture, og efterhånden indgik disse studieture i klassernes læseplan, og staten betalte. Men det ”private”
arrangement var nu fornøjeligere og vel også mere udbyttegivende. (Jf: Årsskrifterne: ”Skolens dagbog”).

Soldaterkorpset
Jeg henviser til Soranerbladet: (Adskillige artikler). Korpset blev oprettet i 1888. En elev: Aage
Pamperin (3.R), der i Københavns omegn havde set et sådant drengekorps rykke ud med ”vajende
faner og klingende spil”, henvendte sig til rektor Blickert. Denne fattede interesse for sagen og
opfordrede adjunkt Lauritzen, der var yngste inspektor på hovedbygningen (vestre fløj), til at tage
sig af sagen. Han blev korpsets forstander og forblev det, så længe det eksisterede.
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Korpset blev oprettet 1888 (overskæringsaftenen, 30. april). Dets formål: ”At befæste og styrke det
kammeratlige forhold mellem lærere og elever og eleverne imellem”. ”At: lære eleverne egnen at
kende og at åbne deres øjne for naturens skønhed og rigdom”. Dette formål nåedes til lykke for
skolen og eleverne gennem 40 – 50 år.
Da jeg i 1919 kom til skolen og blev inspektor på alumnatet (vestre fløj), blev jeg faktisk hilst med
basun- fanfarer, idet korpset øvede i ”Pigekammeret”, værelset bag uret på Stengangen.
Korpset organiseredes straks efter skoleårets begyndelse. Eleverne bar deres uniform. Dertil
anskaffedes bandoler (hvidt). Geværerne mindede om rigtige militærgeværer; men løbene var af
træ. Senere påsattes haner, så der kunne benyttes knaldhætter. Et særligt udvalgt hold dannede et
rekylkorps, og de var udrustede med ”skralder”, der lavede et farligt spektakel! De færdedes på
cykel og var derfor store og stærke fyre. Officererne udvalgtes blandt I.g og R, og de var flotte i
uniformerne med distinktioner og blanke sabler. Musikinstrumenterne bestod af tromme, basuner
og trompeter. De havde set bedre dage og var velegnede til at sætte skræk i fjenderne, når de tog
fat! Men totalindtrykket var strålende, denne geniale blanding af spøg og alvor, fantasi og
virkelighed.
Korpset talte i alt ca. 150 mand fra 1.m til I.g og R. – Efter nogle dages øvelse i eksercits,
geværgreb og march begyndte øvelserne i felten. Korpset stillede op foran rektorboligen, fanen
førtes frem foran kompagniet af fanejunkeren og fanebæreren til melodien: ”Her kommer Jens..”,
og så marcheredes der op gennem byen til tonerne af ”Marseillaisen” eller ”Kong Christian”. De
første ”kampe” fandt sted ved Vindelbro – Krebsehuset – Fægangen – Parnas og Ægir.
Sommerturen foretoges til Ægir pr. både! Det var jo spændende. Der skulle mange både til. Det var
en hel flåde! Længere ture foretoges pr. lastbiler, for eksempel til Bromme Maglesø – Store
Bøgeskov osv.. Entreprenør Petersen, Lynge- Eskildstrup, stillede biler og chauffører til rådighed.

I felten
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Ved middagstid efter den første øvelse holdtes der hvil! ”ølvognen” var da ankommet til
slagmarken med vore madpakker og sodavand. Eventuelt nogle stænger med chokolade! Geværerne
var da stillet op i pyramider, og ”krigerne” hvilede ud til nye strabadser i hyggeligt kammeratskab i
græsset! Det var hyggeligt! Vi lærere holdt krigsråd, idet vi diskuterede formiddagens øvelse og
planlagde eftermiddagens strategi sammen med officererne. Efter de vundne sejre eller lidte
nederlag marcherede man hjemad: trætte og glade! De ”faldne” transporteredes hjem med
”ølvognen”. De levende gjorde deres indtog i Fratergården til tonerne af: ”Malabrok er død i
krigen!” – Akademiets havemand og hest og ladvogn udgjorde marketenderi og ambulance. –
Geværerne og musikinstrumenterne afleveredes i rummene bag ”pigekammeret”, ligeledes af
sikkerhedsgrunde: den tiloversblevne Ammunition! –
Det kunne naturligvis ikke undgås, at enkelte elever ikke kunne stå for fristelsen til at smugle nogle
knaldhætter ud til privat brug og fornøjelse. En færing, der blev optaget i I.g 1919: Olaf Petersen,
også kaldet ”Den overskårne kæmpe”, fordi han var lille og firskåren, en særdeles gemytlig fyr –
kom en dag glad kørende over Fratergården på sin flunkende nye cykel (alle færinger anskaffede sig
straks cykler), og pludselig lød der et brag. Han troede, at cyklen var punkteret, og følte efter på
både for- og baghjul; men alt var i orden; men da han vendte ryggen til, så jeg, at hans baglomme
var sprængt, og bukserne således til dels ødelagte. Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at også
hans portemonnæ var ødelagt! Jeg stod oppe i korsgangsvinduet og hørte og så henholdsvis braget
og røgen. Olav er nu velmeriteret cand. polyt. og ingeniør i Frederikshavn.
Sæsonen sluttede som regel med en overnatningstur på Kong Chr. X’s fødselsdag, den 26.
september. Turen gik til én af herregårdene i Sorø’s nærmere eller fjernere omegn: Valbygård ved
Slagelse (1920), Bromme Mølle (1921), Gerdrup ved Skælskør (1926), Gl. Lellingegaard (1924),
Skjoldenæsholm (1923) og Lerbæksgården ved Roskilde (1928) osv. – I disse ture deltog jeg.
Det var et festligt skue at se os drage af sted udrustede med tæpper og nødvendige reservedele for at
kunne holde regn og kulde ude. Transporten foregik med DSB, lastbil eller cykel. Johannes
Jørgensen og jeg foretog således turen til Roskilde i spidsen for rekylkorpset på cykel!
Eftermiddagen gik med march til bestemmelsesstedet og derpå følgende modtagelsesceremoni til
orkesterledsagelse. Derpå ”militære” øvelser og blodsudgydelse før middagen. Det var jo kongens
fødselsdag, så værterne anstrengte sig vældigt! Rektor var som regel med, og han og de deltagende
lærere blev særlig flot beværtede! Det spillede jo ikke så stor en rolle, om der gik en gris mere eller
mindre med i købet!
Til sidst redte vi os et leje i høet eller halmen. Undertiden skete det, at Lauritzen eller Müller
”piftede” os ved midnatstide under foregivelse af, at ”fjenden” var i landet. Det var ret ubehageligt;
men hvor smagte søvnen bagefter lifligt, og det var jo nok meningen med det hele.
Næste formiddag gik med vel tilrettelagte feltslag, som endte ved middagstid, hvor vi nød de
medbragte madpakker! Her var det skik, at Müller gav en akvavit til de overlevende lærere, krydret
med en eller flere af hans ”gode” historier, børn formentes adgang! Man vil forstå, at luften lunedes
mærkbart mellem lærere og elever og mellem lærerne indbyrdes. Ja selv rektor blev ung igen og
åbnede sig for os – ja, kom os ganske nær! Han glemte at holde på værdigheden. Vi andre havde
ikke sådan en at holde på.
Jeg husker, at rektor og jeg gik en tur sammen over markerne ved Gerdrup. Det var 1926. Hvad vi
ellers drøftede ved jeg ikke mere; men en replik fra hans side husker jeg:
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”Det kan jo ske for den bedste, at han ser sig glad i et par kønne kvindeøjne;
men da må han huske på, at det bedste sidder derhjemme”.
Andet husker jeg ikke. På det tidspunkt anede hverken han eller jeg, at hans tilhører fik en god
leveregel med på vejen gennem livet! - Jeg er nu 8o! (1972) – Jeg er nu 87! (1979).
I 1925 tog lektor Lauritzen afsked fra sin gerning på Sorø Akademi; men sin interesse for
soldaterkorpset svigtede han ikke. Efterhånden overgav han mere og mere af ledelsen til adjunkt
Bohn, der fortsatte i Lauritzens ånd: En styrkelse af kammeratskabets ånd og dertil en
understregning af begreberne disciplin, præcision og pligtfølelse! Med Bohns udnævnelse til rektor
for Rungsted Statsskole i 1939 gik soldaterkorpset ind! Tiden var løbet fra det, og nu kom
2. verdenskrig.

Soldaterkorpset under udrykning. Arkivbillede fra Soranerbladet nr. 5. 2012.

Men allerede i 1921 havde lektor Lauritzen en følelse af, i hvilken retning ”vinden blæste”! Han
blev udnævnt til kolonnechef for Akademiets afdeling af ”Det Danske Spejderkorps”. Det var et
festligt, men også stolt syn at se den gamle gråskæg: ”Gamle Laf” iført ulastelig spejderuniform –
dog ikke med bare knæ! Han var til sin sidste stund utrættelig i sin indsats for Akademiets ungdom.
Lektor Lauritzen døde 6/4 1931.
Ved rektor Bohns tilbagevenden til Akademiet 1944 var der allerede skabt en levedygtig afdeling
inden for ”Det Danske Spejderkorps”: ”Asser Riigs Trop”, og adjunkt Svend Ranvig har nu i en
lang årrække ved Akademiet (fra 1944) været en dygtig og nidkær tropsfører. Jvf. Soranerbladet 3/3
1973. ”Asser Riigs Trop” nedlagt 1. jan. 1973, årsag: Lørdagsfriheden! –
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Skoleskovturene
Fortjener et særligt kapitel, når det gælder elevernes forhold til deres ”skolehjem”. De foregik som
regel i begyndelsen af september for at ryste elever og lærere sammen straks ved skoleårets
begyndelse.
Staten tilbød en sådan tur inden for en bestemt afstand fra skolen til alle statsskoler i landet med
DSB. – Den første skovtur foregik i året 1933, den 6. september. Eleverne stillede op syd for skolen
ud mod søen. En af lærerne, helst en gymnastiklærer, overtog ledelsen og forarbejderne! Müller,
Thomsen og senere Stevns Hansen. Eleverne mødte i ulastelige uniformer. Soldaterkorpsets fane
førtes i spidsen for ”hæren”, ca. 350 elever + lærere med fruer. Og så marcheredes der til
banegården. Klasselærerne sørgede for orden og god tone i deres respektive klasser. Alle glædede
sig og nød at optræde samlede. Selvfølgelig findes der altid nogle, som er ”sære” og ”sure”; men
denne indstilling ændrede sig hurtigt.
Turen gik til Korsør! I III.gm. havde vi en elev: Preben Christian, Sofus Neergaard. Hans far var
søfartschef i DSB, og ved hans hjælp blev det ordnet sådan, at skolen blev indbudt på en tur med
den nye motorfærge ”Sjælland” gennem Agersø Sund og Omø Sund tilbage til Korsør.
Eftermiddagen tilbragtes i Korsør Lystskov: Forskellige lege, hvori selvfølgelig lærerne deltog. –
Tovtrækning.
Den næste skoleskovtur foretoges i 1935, og målet var: Storstrømsbroen. Den var under bygning,
og under vejledning af baneingeniør Munk Petersen og overingeniør Wille Raaschou og flere af
ingeniørerne fik vi et glimrende indtryk af dette vældige bro-arbejde. En del af vejledningen foregik
om bord på en lille færge, der snoede sig ud og ind mellem bropillerne. Det var jo en uforglemmelig
oplevelse – vist også for ingeniørerne.
Ingeniør Raaschou, der var fætter til rektor, havde to sønner i skolen: Gunner og Torsten, og vi må
jo sande, at det er rart med gode forbindelser, og dem havde og har Akademiet mange af.

Skoleskovtur til søs
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Den tredje tur gik til Hveen, den 15. juni: Valdemarsdagen 1936. – Den 27. Maj 1936 fejredes
skolens 350- års jubilæum med kongebesøg og stor fest, mange gæster og Kongebal. I anledning af
jubilæet modtog Akademiet – som rimeligt er – en masse store gaver! (Jvf. Årsskriftet 1936-37,
side 71). Heriblandt en udflugt til Hveen med Øresundsselskabets skib ”St. Ibb”, der den dag var
stillet til skolens rådighed. Sejladsen gik – med skolens flag vajende fra gaffelen. Man gik i land og
beså St. Ibb’s kirke. Vi vandrede derefter gennem øen og standsede ved Uranienborg og mindedes
Frederik den II og Tycho Brahe, hvorefter vi gik til Bäckviken, hvor St. Ibb tog os om bord igen og
sejlede os til København.
Øresundsselskabets direktør M. Suenson var gammel soraner, og som gave i anledning af jubilæet
indbød han alle skolens elever tillige med lærerkredsen med fruer på denne udflugt! Ved afskeden
takkede vi direktør Suenson for denne store og festlige gave. –
”Skolens fane vajede fra gaffelen”. En af de gaver, som skolen modtog, var en smuk fane med
Akademiets våben: ”Fønixfuglen”. Skolens elever – alle – skænkede denne smukke fane, der har sin
plads i skolens festsal ved festlige lejligheder. Organist Andrup organiserede indsamlingen. – Også
denne skovtur blev et uforglemmeligt minde! –
Nu er det selvfølgelig ikke min hensigt at give referat af alle skolens skovture! Med undtagelse af
krigens onde år, var det en årligt tilbagevendende, med glæde imødeset begivenhed. Der har været
ture til f.eks. følgende byer: Nyborg – Svendborg – Odense – Kalundborg – Lohals – Maribo –
Hillerød – Helsingør – Møens Klint og Roskilde. Den sidste tur gik til Herlufsholm, Holmegård og
Gisselfeld! – Med 5-dages ugens indførelse standsede denne tradition endeligt!
I det foregående ved omtalen af cykelture og soldaterkorps og spejderbevægelse og
”videnskabelige” ekskursioner har jeg kun berørt en ringe procentdel af, hvad skolen og dens lærere
har ydet til adspredelse for eleverne. Dertil kommer også cricket og fodboldspil og de deraf
flydende ”kampe” med kostskolerne og andre skoler. Men disse tidsfordriv i fritiden har
hovedsagelig fundet sted i sommerhalvåret. Men også efterår og vinter bød på adspredelser:
Skøjteløb på Flommen og søen, og en sjælden gang kom også skiene i brug. Hvor var det skønt at
se Flommen og søen ”befolket” af elegante skøjteløbere.
Det må blive vanskeligt at finde nogen institution, der kan komme på højde med Akademiet i
henseende til naturskønne omgivelser: Akademihaven, søerne, skovene, Flommen, Parnas, Ægir,
Grydebjerg osv. osv. Og når det kommer på tale, hvad der drager gamle soranere tilbage til Sorø, ja,
da indgår den skønne natur i kærlighedserklæringerne.

Julekomedie
Men når mørke og kulde ”bandt os inde”, begyndte forberedelserne til julen! Først julekomedien:
Hvis man blader ”skolens dagbog” igennem, finder man med ganske få undtagelser en lørdagsøndag i december afsat til julekomedien, og så ved man, at en travl tid er gået forud med
forberedelse af denne begivenhed. Det var/er som regel eleverne i II.g, der var aktører ved denne
lejlighed. –
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”I godt hundrede år (1500-1635) var skolekomedien tidens form for teater, omfattende et repertoire
både på latin og dansk i intim vekselvirkning. Den faste bestanddel af repertoiret var Terents
(romersk dramatiker f. Kr.) og Plautus (romersk dramatiker f. Kr.) komedier, der læstes både ved
universitetet og skolerne. Skolekomedier bevarede på dette punkt forbindelsen med sin oprindelse i
latinundervisningen, således som det har fået karakteristisk udtryk i kongelig forordning fra 1574,
hvori det pålægges kommunitetsalumnerne:
”Så snart nogle af Terents ”fabler” er læst, da at agere dem offentligt
efter, teologernes og rektors vilje og befaling.”
Især fik skolekomedierne i Frederik II en velynder.
Skulle nogen ønske en overskuelig redegørelse for teatrets udvikling indtil Holberg; henviser jeg til Oluf Friis: ”Den
danske litteraturs historie fra oldtiden indtil Renæssancen (c.1615)”.

Når der i dag opføres skuespil på Akademiet, da kan man ikke komme bort fra, at denne tradition
har rødder! Eleverne har ønsket at give det læste levende form i fremstillingen af karakterer og
handling! De ville vise frugterne af ”deres megen lærdom”. Og rektor og lærere har som
pædagoger ønsket at øve eleverne i præcision, nøjagtighed i viden og pligtfølelse over for
institutionen med dens lærere og rektor. Disse synspunkter gælder den dag i dag! –
Indstuderingen har kostet ”blod, sved og tårer”, indtil komedien ”løb af stablen” på premiereaftenen
i overværelse af et festklædt publikum af: Kammerater, lærere med familie, skolens personale,
aktørernes pårørende og byens og omegnens honoratiores. Her ikke at forglemme alle dem, der i
årets løb havde vist venlighed og ”åbne døre” over for skolen og dens elever. Skolekomedien var og
er således en styrkelse af kammeratskab og sammenhold og tillige skolens ”tak for sidst” til
elevernes pårørende og skolens venner! –
Når tiden for generalprøven nærmede sig, stillede håndværkerne scenen op i festsalen. ”De skrå brædder” løftedes ca. ½
meter op over salens gulv. Derpå hentedes kulisser frem fra ”Regensens” (Sorø) garderobe, hvor også andre nødvendige
effekter opbevaredes, såsom kostumer og sufflørkasse og så videre. Reparationer og fornyelser fremstilledes af de
kunstnerisk begavede medlemmer af truppen, og for øvrigt ”lånte” de sig frem hos lærerne, når det gjaldt hatte, piber,
stokke og lignende, som eleverne jo ikke måtte være i besiddelse af! For øvrigt var kunstlærerne altid sminkører!
I nødsbetryk kunne man låne eller leje garderobegenstande i de københavnske teatre. Matematikerne sørgede for
belysningen og den øvrige mekanik! Organisten tog sig af musikken! Og nu var spændingen på kogepunktet og gong –
gongen kunne give signal til, at tæppet måtte ”gå”. For der var et tæppe, endda et meget smukt tæppe! – Kunstmaler
Dalsgaard, der var tegnelærer ved Akademiet fra 1862 til 1892, havde ”fremstillet fortæppe og dekorationer til den
soranske scene!” – Dette tæppe fandt sin afløser i 1967. Også dette tæppe ”står” godt til den smukke sal! –
Da jeg i 1919 blev ansat ved Akademiet, den gang ”Sorø Skole og Opdragelsesanstalt”, oplevede jeg altså den første
julekomedie den 21. december 1919. Det var ”Genboerne”. Som gammel regensianer havde jeg gode forudsætninger
for at forstå, sammenligne og kritisere. Regensianere i min regenstid blev af Det kongelige Teater indbudt til at
overvære dets opførelse af ”Genboerne” med Olav Poulsen som Løjtnant von Buddinge. Det var i nogen grad en
skuffelse, fordi vi ”rigtige” ”regensianere” kunne selvfølgelig gøre det meget bedre! mente vi, med ”klædelig
beskedenhed”, når vi på vor hybel diskuterede stykket. Men akademisternes opførelse imponerede mig. Navnlig var der
to, der gjorde det godt: Klint, spillet af Jacob Nielsen (III. g), og smedesvend Madsen, spillet af Madsen Damgaard
(III. g). Jacob Nielsen havde skuespillerblod i årerne, idet han var søn af digteren L.C. Nielsen og nevø af kongelig
skuespiller og senere direktør for Det kongelige Teater, Johannes Nielsen. Adjunkt Nielsen, ”Røde” var hans onkel, og
denne var et stort stykke af en skuespiller.
Jacob Nielsen er stadig aktiv skuespiller. – Ved ”Bleballet” for de små elever i foråret 1920 optrådte Jacob Nielsen og
Sv. Kabell i de to roller og uddelte kotillon – sløjfer og buketter (Eranthis) til de små damer og kavallerer. Lad dette
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være et bevis på populariteten. Jeg selv mindes det endnu med glæde! – I parentes bemærket var damerne i stykket
forklædte drenge. Husk på! Jomsborg. Det var den gang! –

Alfred Glahn var gennem en årrække julekomediens instruktør! Når eleverne ærbødigt havde bedt
ham om at overtage instruktionen, gav han efter på betingelse. De måtte underskrive en
håndfæstning på ubetinget lydighed i ét og alt! De skulle møde punktligt til prøverne. De skulle
lære deres roller perfekt. Og de måtte ikke blive syge! Forsømmelser tåltes ikke! Endvidere forhørte
instruktøren sig på forhånd hos aktørernes faglærere, om de enkelte elever kunne tåle at påtage sig
dette ekstraarbejde, da det jo ikke måtte skade deres ”fremtid”! Således efterlevede overlærer Glahn
det formål, der var præciseret i ”gamle dage”: eleverne skulle agere det læste! Pædagogik: flid,
pligt, lydighed. – Det kostede ”blod, sved og tårer”, så længe forberedelserne stod på, og der gik
vist ikke et år, hvor ”vulkanen” ikke kom i udbrud for dog at falde til ro med fred og venskab!
Hele skolen levede med! Der stod respekt om denne tradition! Stemningen bredte sig til hele byen
med omkreds, og dermed fulgte, at publikum med andagt og i ro kom, så og klappede. Der var
form, fasthed og stil over foretagendet!
Skuespillets tekst læstes bogstaveligt, verbatum; men improvisationer og særlig løsslupne
antydninger forekom ikke! Alle gik ind for opgavens løsning med alvor! Og når festen var forbi, var
Glahn den gladeste og mest studentikose af ”banden”. Der serveredes punch, og studentersangene
afløste skuespillet! Glahn var selv gammel studentersanger.
I slutningen af tyverne samlede han i sit hyggelige hjem en kreds af ”sangere” fra gymnasiet, og de dyrkede:
”Glunterna” og Bellman: Knud Ellebæk Petersen, Aage Dannemand Jensen, Otto Hagemann, Jonas Bruun, Erik Lund,
Gert Knøve og flere. Nogle var tilhørere og hyggespredere og hyggenydere. Men dette var et sidespring.

Jeg vil naturligvis ikke gennemgå de mange forestillinger, kun nævne, at Holberg ligeså naturligt og
selvfølgeligt var rigest repræsenteret: ”Jacob von Thyboe, Pernilles korte frøkenstand”.
(1922), Den Stundesløse, Abradacabra, Den pantsatte bondedreng, Den politiske kandestøber for at ende, som jeg
begyndte, med Jacob v. Thyboe (1972): Indstuderet af eleverne selv med et ypperligt resultat. Faktisk alle aktørerne
gjorde sig fordelagtigt gældende. En fornøjelig oplevelse!
Men vore andre klassikere blev ikke glemt: Kærlighed uden strømper, Sparekassen, Deklarationen, Inden for murene. –
Dertil: Scapins skalkestykker, Den indbildte syge. Det gamle spil om enhver, Et spil om en vej, der til himmelen fører,
Vor by. Men Kaj Munk og Kjeld Abell må heller ikke glemmes: Pihlkjær var en stor beundrer af Kaj Munk og
indstuderede: ”Pilatus” og ”Han sidder ved smeltediglen”: - Lektor Rosen afløste lektor Glahn og så fulgte adjunkt
Pihlkjær, adjunkt Haarløv og dr. Lind. Disse sidste særlig, når det gjaldt de franske skuespil. Alle med ypperligt
resultat! Efter opførelsen af ”Pilatus”, kom det Kaj Munk for øre, hvor ypperligt der var blevet spillet, og han sendte
med dedikation hver af aktørerne et eksemplar; men også ”Smeltediglen” og ”Det gamle spil om enhver” står klart i
erindringen, og ”Inden for murene” med Ove Berg (1979: Provst for Frederiksberg provsti) i hovedrollen.

Nu kom der en periode, hvor elevernes selvstændighedsfølelse gjorde sig gældende, og de overtog
selv instruktionen! Det hele degenererede (efter min mening), og man stillede ofte sig selv det
spørgsmål: ”Kan vi være det bekendt?” Det var groft pjat; men elevernes præstation i år (1972):
”Jacob von Thyboe” var altså en strålende oplevelse.
Også på yngste afdeling blev der ved fastelavn spillet komedie på ”lille scene”, og her forestod
lektor Hubert Rosen og adjunkterne Nordahl Svendsen, C.C. Christensen, P.H. Bohn og Ove
Christensen indstuderingen. Her måtte alvoren træde i skyggen for lystigheden, og her var den
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frivillige og ufrivillige komik fremherskende, ikke mindst i de kvinderoller, der jo spilledes af
drenge! – Den 5. marts 1939 spilledes Lars Ringholt: ”De pokkers drenge”, og dermed faldt denne
fornøjelige tradition bort! –

Det kongelige Teaters rolle
Medens jeg er ved Akademiets interesse for teatrets kunst, kan jeg ikke forbigå Det kongelige
Teaters bidrag til styrkelse og højnelse af denne interesse blandt den soranske ungdom! –
Den 23. september 1722 åbnedes ”Den danske Skueplads” i teatret i Lille Grønnegade, og ved den
lejlighed spilledes Molieres: ”Den Gerrige”. På denne dato i 1922 blev 200 års festen for
skuepladsens åbning fejret på Det kongelige Teater med opførelsen af: ”Den politiske
Kandestøber”.
Det er blevet sagt, at direktionen havde glemt at indbyde rektor H. Raaschou-Nielsen ved denne
lejlighed. Direktionen bødede derfor på fadæsen ved at indbyde rektor og lærerstaben med fruer og
samtlige elever i gymnasiet og realklassen til at overvære teatrets opførelse af: ”Erasmus
Montanus” som Det kongelige Teaters gæster den 30. oktober. Rektor benyttede lejligheden til at
foreslå direktionen, at dette skulle være en fast tradition, og den strakte sig så vidt, at den gjorde det
til en fast tradition for III.g på Holbergs fødselsdag den 3. december. På denne dag samme år
overværede III.g opførelsen af: ”Jean de France”. Den 17. december opførte II.g som julekomedie:
”Pernilles korte frøkenstand”, så sig ikke, at traditionen er blevet forsømt! Alle studenter på Sorø
Akademi har således overværet en festforestilling på Holbergs fødselsdag, og publikum har kunnet
glæde sig over soranernes smukke uniformer i parkettet.
Nu (1973) er uniformen afskaffet og skolen således berøvet endnu et særpræg.

Et frikvarter med O. B. Müller: (navnkundige: ”Fatter”)
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Oplæsningsforeningen
Ved århundredets begyndelse (ca.1910) oprettedes der i Sorø to foreninger efter ide fra Slagelse og
Ringsted: Oplæsningsforeningen og koncertforeningen. Her i Sorø var akademiarkitekt F.C.C.
Hansen og fru doktor Jensen initiativtagerne.
I oplæsningsforeningen stod Dr. Ussing i spidsen fra 1910 og i en længere årrække. Der viste sig at
være et behov i borgerskabet, og medlemskabet var godt! Også fra omegnen var tilslutningen god!
Det var, som om man efter hverdagen trængte til at kigge ind i kunstens og poesiens verden! –
Disse to foreninger havde til huse i Akademiets festsal, der dannede en smuk ramme, og hvor
gæsterne kunne lide at komme. Eleverne var disse to foreningers gæster (på ståplads). Jeg omtaler
disse to foreninger, fordi skolens elever også ad denne vej opnåede en berigelse og adspredelse!
Selvfølgelig savnede de forældres hjælp, når det gjaldt den slags påvirkning, men det er mig
magtpåliggende at understrege, at eleverne aldeles ikke blev forsømt!
Jeg vil nævne nogle af de kunstnere og videnskabsmænd, der optrådte på skolens tribune. Som Akademiets berømte
elev var Vilhelm Andersen en kær og hyppig gæst. Han kunne lide at sjæle på stedet, og han tolkede sin kærlighed til
Holberg ved at læse: ”Erasmus Montanus” osv. og Poul Martin Møller: ” Den krøllede Frits”, som han jo selv havde
omskrevet til dramatisk form efter: ”En dansk Students eventyr”. – Han var desuden rektor Raaschou-Nielsens gode
ven, og adskillige af skolens lærere havde været hans elever i dansk litteratur på universitetet. –
Professor P.A. Rosenberg, der ligeledes var gammel elev og dertil klassekammerat med Herman Bang, tolkede denne
digter ved oplæsning af hans værker og ved en intim skildring af sin skolekammerat. –

Salen var naturligvis fyldt til trængsel, når digterne selv læste op af deres egne værker! Således
foredrog Jeppe Aakjær egne digte på højdansk og jysk. Harald Bergsted læste nogle ”Digte fra
provinsen” og Johan Skjoldborg og Thomas Olesen Løkken læste skildringer af bondeliv fra
Vendsyssel og Hanherred. Marie Bregendahl læste et stykke af romanen: ”En dødsnat”. Og
digterne Seedorff Pedersen, L.C. Nielsen, Helge Rode og H.C. Branner, ikke at forglemme Kaj
Munk: ”Niels Ebbesen”, skænkede uforglemmelige kunstoplevelser. –
Det var dog særlig skuespillerne, der var bud efter, og de kom gerne! De kunne godt lide at agere
for den uniformerede og levende ungdom. Jacob Texiere, der var jøde, læste Goldschmidt, og da
han kunne ”maskere” sig, så han til forveksling lignede H.C. Andersen, hørte denne altid med til
programmet. Stor kunst!
Sam Besekow var ligeledes en gribende gengiver af Goldschmidts jødiske fortællinger: ”Maser”, og ”Titusbuen”.
Johannes Nielsen (gammel soraner) spillede Bjørnsons: ” Over evne”, og Johannes Poulsen, Ibsens: ”Per Gynt” og
”Brand” og Asbjørnsenske eventyr: ”De syv fædre”, ”Bukke Bruse”, osv., uforglemmelige aftener.
Poul Reumert var foreningens gæst adskillige gange, og han huskes for Kaj Munk: ”En Idealist”; men også for hans
recitation af:”Cyrano de Bergerac” og ”Sven Dufva” osv., Anna Borg Reumert ”spillede”: ”Bjerg Eyvind og hans
hustru” af Johann Sigurjonsson, en så gribende oplevelse, at vi ikke kunne ryste indtrykket af os!
Thorkild Roose ”spillede”: ”En landsbydegns dagbog”, Alberth Luther gav aakjærske digte til bedste til lut- ledsagelse:
”Jens hans hywlbor” og: ”Gammel Jehannes hans biwelshisto” osv.
Henrik Malberg spillede Holberg og Aakjær og Rasmus Christiansen gøglede så latteren rungede! Karin Nellemose og
Clara Pontoppidan holdt sig til det mere seriøse repertoire, hvilket også gælder L.C. Nielsen, Jørgen Vibe, Helge Rode,
Ingeborg Brahms og Adam Poulsen, hvorimod Ebbe Rode, Elith Foss, John Price og Seedorph Pedersen slog gækken
løs!
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Men lad mig endelig ikke glemme Henrik Bentzon, Elith Pio, Carlo Wieth og Jørgen Reenberg: ”Pinafore”.
Selvfølgelig kunne der nævnes meget mere og mange flere; men lad det blive ved dette med håbet om, at læseren har
fået en tilstrækkelig smagsprøve. –

Da dr. Ussing trådte tilbage som formand for oplæsningsforeningen, overtog adjunkt C.C. Andersen
ledelsen indtil 1933, fra hvilket år indtil 1964 ledelsen var i Nordahl Svendsens hænder. Han var en
ganske ypperlig formand, der forstod at skaffe de bedste kræfter til Sorø Oplæsningsforening. Men
interessen ebbede ud! Skuespillerne fik nok at gøre i radio og TV. De blev for ”kostbare”! Og
publikum svigtede til fordel for biografen og TV, eller også var storbyen inden for rækkevidde,
grundet den om sig gribende bilisme.
Med særlig glæde husker jeg de fornøjelige timer sammen med kunstnerne efter deres optræden i
festsalen. Nordahl Svendsen og frue forstod i ganske enestående grad at skabe fest i deres hyggelige
hjem. - Men også denne tradition måtte vige for udviklingens ubønhørlige gang!

Koncertforeningen
Denne forening førte en mere ubemærket tilværelse, fordi den musikalske interesse i byen ikke var
så stor; men også den bød på berømtheder inden for både musik og sang! Navne som:
Pianisten Johanne Stockmarr, kammersangeren Emil Holm, radioens første direktør, kammersangerinderne Ellen Beck
og finske Sajma Neovi, violinisten Peder Møller og violoncellisten Louis Jensen, sangerne Johannes Fønns og Einar
Forchammer, Anders Brems og Per Bjørn, sangerinderne Birgit Engel og Tenna Frederiksen; virtuoserne, brødrene
Spiwakowski osv.

Studentersangerne optrådte flere gange i festsalen, således den 26.3 1930 - under kapelmester Hye
Knudsen - i anledning af hundredåret for Peter Heises fødsel, 11.2 1930.
Efter en pause genopstod koncertforeningen under initiativ af organist Henrik Schiøtz og lektor
Axel Blem, men så gik også denne forening ind af samme årsager som oplæsningsforeningen. Men
disse koncerter har også efterladt en sum af skønne minder. – Et kildevæld!
I forbindelse med koncertforeningen dukker et morsomt minde op i min erindring: Den 8. februar 1925 gav
studentersanger- kvartetten: Herluf og Svend Krarup, Erik Larsen og Knud Schorring en koncert i Akademiets festsal
(koncertforeningen). De var venner af Bohn, og med hans mellemkomst var koncerten blevet ordnet! Efter koncerten
var de Bohns gæster på alumnatet, og adjunkt Hjort og jeg var indbudt! – Da drengene efter kl. 10 lå i deres senge og
søde søvn, listede vi 7 ”studenter” os ind i sovesalen – naturligvis efter ønske og opfordring fra Bohn! Her sang ”de
lystige svende” nogle numre, der passede til ”lejligheden”. Det var morsomt at se drengene vriste sig ud af ”Morfei
arme” for til slut at give deres bifald til kende. – Da jeg ikke kunne tænke mig, at ”mine drenge” på vestre sovesal
skulle være stedbørn, famlede vi os alle 7 hen ad den lange gang! Det var februar måned og bælgmørkt; men de to
glugger i sovesalsdøren viste vej. Drengene nød denne afbrydelse af forretningsordenen og indvandt hurtigt den
forsømte søvn: Med et velfortjent ”leve” fra ”publikum”, listede vi tilbage og fortsatte det selskabelige samvær. – Vi
havde det hyggeligt sammen i den store familie! –
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Det lille bal eller ”Bleballet”
Da de to nederste klasser ved skolereformen 1871 faldt bort, oprettede 3 adjunkter ved Sorø Skole
og Opdragelsesanstalt en forberedelsesklasse til Akademiet. Den fik til huse i avlsgårdens søndre
længe, hvor nu (1973) sangsalen er indrettet. Senere flyttede den ud i Sorø Stræde (Teknisk skole)
for til sidst i 1894 at flytte ind på akademiet (”Stengangen”, nærmest rektorkontoret). Ved den nye
skolereform 1903 gik den organisk ind i mellemskolen (jvf. Årsskrift 1895, side 10 og 19):
”Forberedelsesklassen”. Fra 1899: ”Fællesklassen”.
De blev ikke rigtig regnet med til akademisternes kreds og kunne slet ikke blive alumner. Derfor
deltog de heller ikke i skolens fester, f.eks. ballerne. Nogle af skolens lærere og vel især lærernes
fruer fandt, at det var synd for de små drenge, og at der måtte gøres noget. Og således opstod i
århundredets begyndelse: ”Bleballet”. Det var selvfølgelig de store kammeraters morskab! Navnet
gled ind i stedets sprogbrug som et hædersnavn, fordi dette bal formede sig på så smuk en måde.
Jeg har hørt, at det blev kaldt ”fru Lauritzens bal” i begyndelsen. Det foregik i gymnastiksalen, og
der indrettedes køkken i sløjdlokalet, og chokoladen blev drukket ved høvlbænkene. Jeg har ikke
selv deltaget, men har hørt det berømmet. I 1920 eller 1921 blev det forlagt til festsalen, hvor de
små morede sig, mens de store fra 4.m.sov i salen ovenover.
Dermed var de små elever og deres fornøjelser lyst i køn og kuld. Eleverne betalte en lille sum for
deltagelse i festen; senere betalte de små alumner kun for deres damer; men meget hurtigt faldt
denne tribut bort! Karen Raft og Lisbeth fortæller morsomt om, hvorledes en elev fra I.m. optrådte
som Ole Lukøje og fordelte Eranthis- buketterne og sløjferne! Mindre heldigt var det at sidde ved
høvlebænkene under chokoladedrikningen! Der var ikke plads til benene. C.A. Nielsen (”Røde”)
forestod hele ”forestillingen”. Han var jo selv meget af en balletdanser og spredte festlighed om sig!
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Min datter Gerdas første Blebal. Billedbladet nr.11. 1948
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Vandballet
Således kaldes ballet for mellemskole-eleverne, fordi traktementet ved denne lejlighed bestod i the
eller kaffe eller chokolade, men ikke smørrebrød og rødvin som ved Kongeballet. Dette bal var/er
dans for dansens skyld og så naturligvis for hjerterdames skyld! – hvis en sådan gaves/gives! Det
varede fra klokken 7 til kl. 12.
Kongeballet
Om efteråret, som oftest i slutningen af november, den ”sure” tid, afholdtes Kongeballet for de store
klasser (gymnasie- og real-). Det livede op, for indbydelserne udgik før oktoberferien, så eleverne
kunne få damerne eller ”damen” udvalgt og indbudt. Det var jo spændende, ikke mindst for damen,
om hun nu var så heldig at komme med og med den rigtige. Disse baller var ”berømte”. Også vi
voksne måtte have kjolen set efter i sømmene og presset! – og, damen inviteret.

Kongebal 17. november 1962.
Til venstre Knud R-N, til højre Lisbeth

Foruden skolens folk blev byens honoratiores indbudt: Amtmand og byråd, politimester, dommer,
postmester og stationsforstander, de øvrige skolers chefer, sygehusets overlæge, Soransk Samfunds
bestyrelse, men først og fremmest III.g’s og R’s forældre for at sige tak, fordi de havde vovet at
betro os deres børn.
Hvis damerne ikke kunne bo betryggende i private hjem, måtte de medbringe anstandsdame:” Safety first!” I alt ca. 400
deltagere. Ballet varede fra kl. 7 til 1. Kl. 6.30 begyndte bilerne at rulle frem foran indgangen mod syd. Kavalererne
modtog damerne på trappen, og gennem Vestibulen førtes gæsterne ad Stengangen op til Blå gang og Gule sal af
marskaler med røde skærf med buk og store armbevægelser, men tillige med et lunt blink i øjnene. Disse marskaler var
”ungkarle” eller ”sørøvere”.
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I Gule sal modtoges gæsterne af rektor med frue og balinspektor, som regel tøjinspektor, nu lektor Pihlkjær. Det var på
forhånd blevet indskærpet eleverne at præsentere deres damer for de tilstedeværende lærere. Jo! Der var form over
feltet! – Ca. kl. 7, når den sidste bil var borte, åbnedes døren til festsalen, og de ældre gæster ”indtog” deres pladser på
stolene langs væggen og dannede ”kødranden”. Eleverne, der havde taget opstilling i Røde gang, marcherede nu ind
gennem Ø.H. til Festsalen, hvor de opstilledes i en lang tæt ”slange” langs siderne af salen.

Gennem mange år var musikdirektør Christian Jensen: ”Filejensen”, orkesterleder. Nu er han borte,
og den moderne musik har indtaget podiet, - jo galere! jo bedre!
De mange par ordnedes i hold, og så var det højtidelige øjeblik kommet, da den i forvejen valgte
kavaler kunne åbne ballet. Forsynet med et bredt, rødt skærf og en hvid roset på skulderen
bevægede han sig ”med fuldt overlæg”, langsomt og værdigt, og efter intim konference med sin
dame, op gennem salen til podiet, hvor han udbad sig indledningsdansen. Som sagt var parrene
ordnet i hold. 1.ste hold dansede ud! derpå fulgte hold efter hold. Dansen blev givet fri, og så gik
det løs! – Det har altid frydet mig at se på dansen og konstatere, at der ”arbejdedes!” Men de, der
har frydet sig mest, er selvfølgelig mødrene, hvis hjerter bankede i takt med musikken og dansens
rytmer!!
Her i hjemmet tænker vi på Else og Gerda, der deltog i alle baller, medens de endnu var unge og ikke var fyldt de 18 år!
Efterhånden som timerne gik, deltog også gæsterne i hvirvlen”. – Stilfuldt var det, og alle følte sig som én stor familie.

Uden tvivl tænker mangen ældre fordums deltager med vemodsblandet glæde tilbage på disse
Kongeballer:
”Thi når man først får hus og hjem og embed’, viv og poder små,
da kommer en begejstringsrus ej tit og banker på”.
Kl. ca. 9 var der spisning i spisesalen: Smørrebrød og rødvin. De officielle taler påhørtes i stilhed,
kun afbrudt af dansen ovenpå. De unge havde forladt souper’en for ikke at komme til at kede sig,
medens de ældre holdt ud endnu en kort tid i spisesalen for til sidst at sprede sig i salene, nogle for
at passiare, andre for at spille kort i sangsalen: Gamle venskaber opfriskedes og nye bånd knyttedes.
Eleverne var virksomme bånd! Og i festsalen blev stemningen og støjen gladere og gladere! Lancier’en var og er stadig den store
oplevelse, ikke mindst i Nordahl-Svendsens kvadrille; men i tilbageblikket hører man stadig de
skiftende rytmer og trin fra de gamle traditioner til de helt nye ”opfindelser”. Frygteligt! Når man
husker ”tilbage” til den tid, da man dansede ”gammeldavs” i Hvorup til harmonikaledsagelse!
Præcis kl. 1 standsede musikken og dansen med Kehrausen! Alt blev tyst! Nu gik det lige så godt!
var den almindelige tanke; men rektor var ubønhørlig! Alle defilerede forbi rektor og frue med et:
”Tak for en dejlig aften!” Slagpladsen overgaves til tjenerne og rengøringen: ”Der blev stille i
stuen, da festen var endt ”.
Men dagen derpå havde man et tungt hoved. Alle ”skruerne” sad løse efter støjen, musikken, larmen
og passiaren, og så måtte man jo rekreere sig, hvis man fik lov til det?
Når eleverne før ballet havde sikret sig damer, hændte det så sikkert som ”Amen i kirken”, at et par elever, måske flere,
henvendte sig til Lisbeth for at bede hende ”passe på deres damer”. Lisbeth sagde altid ja, og det førte med sig, at hele
søndagen indtil 3 – 4 eftermiddag ofredes på ”gæsterne”. Jeg kan endnu se for mig Lisbeth i selskabsskrud lørdag aften
servere middagen for disse kavalerer med deres damer, og ligeledes stod søndagen i travlhedens tegn: Morgen, middag
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og eftermiddags te. Det var reversen på medaljen; for vi var trætte, og mandagen med dens krav nærmede sig; men det
hørte nu en gang med til en kostskolelærers pligter og - glæder!

Noget andet var det jo med Gerdas og Elses kavalerer, af hvilke Alf var den trofasteste uden at
forklejne andre ”liebhavere”. Vi havde den uvurderlige glæde, at Else og Gerda aldrig blev
forbigået og heller ikke ”varmede bænke”, takket være fru Stevns Hansens danseundervisning! –
I min inspektortid 1919 – 1927 havde jeg forud for ballet visse pligter, for at ”mine 34 børn” kunne
møde ulastelige, hævet over enhver kritik. Tøjet skulle være i orden og skoene pudsede. Damerne
var anbragt i ”sikkerhed”, ja, enkelte elever bad om assistance med hensyn til ”anskaffelsen” af en
passende dame, og ofte måtte jeg formulere den skriftlige indbydelse. Det var diplomati på højt
plan, navnlig, da jeg jo ikke havde nogen erfaring eller øvelse i sligt. –
Men nu kom det allersværeste: Den hvide knækflip og det hvide slips. Det skulle bindes, ikke færdigkøbt! Og deri var
jeg eller, blev jeg en ekspert. Mindst 40 slips hver gang; men også på andre måder måtte jeg være rede med råd og dåd.
Jeg kom forståeligt nok for sent til ballet! –

Under selve ballet runderede vi inspektorer på gangene og på alumnatet for at forvisse os om, at alt
var i orden, og her havde jeg en rørende oplevelse:
Der var mørkt på Korsgangen, bælgmørkt; men i det fjerne hørte jeg en svag lyd! Jeg lokaliserede
den til kammer nr. 7, tændte lyset og - hvad så jeg? Ved det store runde bord sad en gammel,
kjoleklædt, hvidhåret mand med hovedet i hænderne! Jeg sagde, hvem jeg var, og han præsenterede
sig som direktør Hans Henrik Schou, Knabstrup: ”Jeg sad her i mørket og så for mig mine
kammerater på dette kammer fra 1876”. Jeg bad ham undskylde forstyrrelsen, slukkede lyset og
lukkede forsigtigt døren. –
Jeg overlod ham til drømmen om gamle dage! Han blev født 20. januar 1860. Dette møde fandt sted
1926. Han tog realskole – eksamen fra Akademiet 1876, og han fejrede altså på denne dag 50 års –
jubilæet. – Overlæge H. J. Schou, Dianalund, var hans søn.
I 1925 blev Lisbeth huslærerinde for overlægens 3 sønner til 1927. Der var et hjerteligt forhold
mellem Lisbeth (”Fros”) og familien Schou. Lisbeth besøgte også familien i Knabstrup, og til
erindring om dette besøg har hun stadig for øje en sparegris med ”ordene”:
”Rektors datter ej med penge klatter!”
Han var jo direktør for Knabstrup Teglværk! – Det var et svinkeærinde!
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Hundredårsfesten for skolens genåbning den 14. oktober 1922.
I de 54 år jeg har tilbragt her i Sorø, de 43 år ved Akademiet, er der - udover hverdagen med dens
faste timetal – sket en del af særlig festlig art! Den første ”store dag” var 1922, den 14. oktober:
Hundredårsfesten for skolens genåbning, den 3. oktober 1822. (Jvf. Årsskrift for 1922-23: Side 1942: Rektors og lektor Matthiesens taler, Rosens kantate og organist Tschernings melodi. Kongens
lykønskning!) –
Kong Christian X og kronprins Frederik hædrede skolen med deres nærværelse.
Undervisningsminister Appel og indenrigsminister Kragh i spidsen for en lang række honoratiores
var skolens gæster! –
Efter højtideligheden i festsalen ønskede Kongen at hilse på skolens lærere i Grønne Sal, og da
majestæten var i højt humør, faldt der lune bemærkninger til lærerne og gode ”svar på tiltale”. – Da
Kongen spurgte mig, om jeg var elev fra Sorø, svarede jeg: ” Fra Aalborg Katedralskole! Deres
majestæt!” – Jeg sagde ikke noget om, at vi havde været i stue sammen før.
I 1911 besøgte Kong Frederik den VIII, dronning Louise, kronprins Christian (X) og kronprinsesse
Alexandrine med følge Aalborg. Ved den lejlighed ønskede de at aflægge en visit i en klasse, og det
blev III.gn, hvor overlærer Strøm underviste os i historie! Majestæten ønskede ikke at eksaminere
os eller at høre os blive eksaminerede; men ønskede os en god eksamen, og:
”at vi måtte blive gode sønner af vort land
til ære for den gamle skole, og til gavn for vort land!”
Og således omtrent lød også Kong Christian den Tiendes ord til soranerne.
Da kongen og hans følge havde forladt Sorø kl. 14.30, samledes gæsterne med lærere og alumner til
middag i gymnastiksalen, og dagen sluttede med bal for alle alumner og eleverne fra gymnasiet,
realklassen og 4.m. En uforglemmelig fest! - Et kongebal!
Festen den 27. maj 1936 i anledning af skolens 350- års jubilæum.
Vejret var strålende, og det var så meget mere glædeligt, som en vigtig del af festen: Middagen
foregik i telt foran Ingemanns hus. Formiddagen gik med andagt i kirken, hvor hele skolen
samledes kl. 9, og pastor Balslev lyste velsignelsen fra prædikestolen. Fra kirken gik man tilbage til
trappen ud mod Fratergården, hvor elevernes gave: En silkefane, blev overrakt. Rektor takkede for
opfyldelsen af det længe nærede ønske. Organist Andrup var initiativtageren til denne gave. –
(I øvrigt gik formiddagen med modtagelsen af mange gaver fra by og land!)
Klokken 14 ankom deres majestæter Kongen og Dronningen samt Kronprinsen og Kronprinsessen
med deres følge. Modtagelsen fandt sted på trappen ud mod søen, og derfra gik de kongelige op i
festsalen, hvor alle de indbudte var på plads. Rektor bød velkommen, efter at det første vers af
”Kong Christian” var sunget.
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Kong Christian X’s besøg den 27. maj 1936 (fra familiealbum)

Under ledelse af organist Andrup, som havde komponeret musikken, sang eleverne første del af
kantaten, der var skrevet af skolens gamle elev, digteren Aage Lind:
”Klokkeringning luften fylder
blandet op med fuglerøster,
Byen vifter, flag ved flag:
By og kirke sammen hylder
Deres store lærde søster
under skolens brede tag”.
(Jvf. Årsskrift 1935-36 side 77-105)

Osv.

Derpå holdt professor Vilhelm Andersen festtalen, hvorpå anden del af kantaten blev sunget.
Soransk Samfunds formand, stabslæge Dr. med. Gordon Norrie bragte derpå en hilsen fra gamle
soranere. Efter Gordon Norries tale rejste forsamlingen sig, og Kongen tog ordet:
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”Jeg vil gerne slutte mig til de mange gode ønsker, der i dag er udtalt for Sorø Akademi, idet jeg
lykønsker rektor og lærerstaben, som bærer ansvaret for de unges uddannelse. Jeg ønsker også for
de unge, at de engang må se tilbage på årene her med samme glæde som alle gamle soranere.
Denne glæde er det bedste bevis for den gode ånd og det gode kammeratskab, som har hersket
hernede. Jeg er sikker på, at jeg giver udtryk for alle de tilstedeværendes følelser, når jeg beder
Dem med mig udråbe et trefoldigt leve for Sorø Akademis Skole”.
De kongelige hilste derefter på skolens lærere i Grønne Sal! – De indtog derefter en forfriskning i
rektorboligen, og kort tid der efter kørte Kongen og Dronningen med følge bort, medens skolens
elever i to rækker langs Klosteralleen vinkede farvel!
Kronprinsen og Kronprinsessen var blevet tilbage, idet Kronprinsen havde lovet som protektor at
åbne den soranske kunstudstilling i gymnastiksalen. Dette var begyndelsen til: Sorø Kunstmuseum,
som nu har til huse i ”Ministerboligen” på Storgade. (Men det er en anden historie).
Efter kronprinsens smukke åbningstale og en kort rundgang i udstillingen kørte kronprinseparret
mod København. Gæsterne samledes kl.18 i festlokalerne for derfra at begive sig til
jubilæumsmiddagen. Bordene var smukt pyntede af skolens gamle elev, sølvsmed Just Andersen.
Masser af taler! –
Kl. 20.30 måtte eleverne forlade festlokalerne for at modtage deres baldamer, da dagen sluttede med bal til kl. 1.
Mellemskolen dansede i spisesalen, gymnasiet og realklassen i festsalen. – Musikdirektør Christian Jensen, Ringsted
havde komponeret en jubilæums march til dagen! På vægtergangen ud mod søen brændte i den smukke, men kølige
aften fire af de 8 ildgryder fra akademibygningens indvielse 1827.

Fodnoter til jubilæumsfesten: Under festtalen, som professor Vilhelm. Andersen holdt: ”Skæmt og
Alvor”, holdt 2 elever fra III.g: Erik Bruun de Neergaard og Thorbjørn Bennike ”vagt” bag
kongeparrets stole! Professoren lod i forbigående falde et ord om, at en af Hans Majestæts
forgængere Frederik VI ved en lignende lejlighed havde skænket de to ”vagthavende marskaller” et
guldur hver; men det var nu også et par lektorer; men! Der kunne måske falde et par cigaretetuier
af! Kongen svarede:
”De var nu noget nærgående! Hr. professor”.
Men! Eleverne modtog hver et etui! – (De to lektorer var: Estrup og Ingemann).
Som skoleinspektor havde jeg nok at gøre med inspektionen under korets udfoldelser før og efter
talerne! Andrup og jeg arbejdede godt sammen! Lisbeth var i rektorgården og hjalp til med teen og
kagerne! Müller og jeg ordnede spalier’et fra akademiet til Klosterporten, før Kongen og
Dronningen forlod Akademiet. –
Min gamle moder (70), som var på et længere besøg, fulgte spændt begivenhedernes gang. Hun nød
udsigten både over Akademigrunden og over Storgade! Hun havde spændt fulgt alle udendørs
begivenheder fra Klosterportens vinduer. Aage og Else har nok nøjedes med at gøre store øjne. –
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Bedstemor med Else og Aage på Store Plads

Da rektor ved festens slutning havde takket alle, holdt professor Vilhelm Andersen til sidst en tale
for Danmark med udgangspunkt i budskabet om sønderjyllands- politikeren H.P. Hanssens død,
som var kommet samme dag.
Afsluttende betragtning
I det foregående har jeg beskæftiget mig med min gerning som inspektor på kostskolen, senere som
skoleinspektor; jeg har kredset om elevernes færden i deres daglige tilværelse og berørt deres
adspredelser på skolen som deres ”hjem”. I klasserne underviste jeg i alle 3 fag: Tysk, engelsk,
dansk. I så henseende er jeg mine vejledere på Henrik Madsens skole stor tak skyldig! Arbejdet i
klasserne var jo den mindste del af ”ansvaret”, og derom skal jeg ikke udbrede mig her!
Jeg har aldrig besøgt et fagligt møde, da jeg i grunden stort set har opfattet disse møder som
”strugglernes” parade, hvor de gav luft for deres egne private interesser! Dette er sikkert
uretfærdigt; men det er en kendsgerning! I stedet har jeg ”turet” rundt alene i den fri natur til fods i
indland og udland og tilegnet mig den ”næring”, der ville ”hænge ved” som del af min naturlige
tilegnelses-evne og mit åndelige behov! Og denne livsform har bragt mig til vejs ende som 70-årig.
Nu sidder jeg og slikker sårene uden dog af sorg at fortryde! Jeg har været lykkelig for, hvad
skæbnen har tilskikket mig! Jeg tror jeg har kendt min begrænsning og adlydt dens love uden at
ville pukke på ”mesterskab”. Jeg har søgt at gøre fyldest på de poster, på hvilke jeg er blevet
anbragt, ikke for at forske, - hvad der i grunden krævedes -, men udelukkende ud fra det livssyn, at
jeg skulle gøre mit bedste, min pligt, og ud fra den erkendelse, at jeg måtte give op, hvis opgaverne
oversteg mine kræfter, og det har jeg gjort!
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Mine studierejser 1920 - 1924
Rejsen til Tyskland 1920
1918 tog jeg min embedseksamen uden nogen sinde at have talt tysk med en tysker. Jeg havde
derfor et fagligt kompleks! Det var derfor mit ønske og faste forsæt at rejse: ”ud at se med DSB og
med egne øjne”. Det kunne først blive i 1920 i ferien; men så blev jeg indkaldt til sikringsstyrken i
Sønderjylland. Da jeg jo vidste, at jeg var en af landets dårligste soldater – farligst for mine
sidemænd i geleddet – ansøgte jeg om at blive fritaget eller eventuelt købe mig fri. En ganske
almindelig tjenestekarl krævede 1-2.000.- kr., og det kunne jeg ikke afse; men ved oberst
Rosenqvists hjælp byttede jeg med en soldat fra Korsør - hans navn var Bode - 200.- kr. Jeg var
lykkelig og kunne tilrettelægge rejsen! Jeg købte for 1.300.- kr. DM (kurs 16). Fik mit pas ordnet,
og havde min frihed!
Rygsækken og en lille kuffert blev pakket med det nødvendige, og iklædt sportsbukser, solide sko,
nej, støvler og det daglige tøj, kort sagt praktisk udstyret, mødte jeg på Københavns hovedbanegård:
Adjunkt P.H. Bohn og adjunkt Lars Nielsen. Som gamle bekendte og kammerater (fra universitetet
og Regensen) slog vi følge til Warnemünde. De ville tilbringe nogle dage i Lübeck og Hamburg, jeg
ville rejse syd på over Berlin; men vi aftalte atter at mødes, og på en aftalt dag og klokkeslæt og et
aftalt sted (torvet i Leipzig) indtraf vi punktligt som lovet – fra hver sin retning: Sådan var de to
kolleger og venner!
Men først mit besøg i Berlin: Stettiner-Bahnhof: Hotel ”Nordland”. Det var fint, og da jeg havde
boet der en nat, tog jeg afsked og opsøgte mig et andet hotel ”für weniger anspruchsvolle Leute”. I
hotel Nordland stod der kjoleklædte tjenere vagt bag min stol, og jeg syntes ikke rigtigt det passede
til min mundering!
Jeg gjorde byen: Chaussee-Strasse – Friedrichstrasse: Unter den Linden – Brandenburger Tor –
Tiergarten med Reichstagsgebäude og Sieges Alle og Sieges Säule – Bismarck-Denkmal – MoltkeDenkmal osv. til højre og til venstre: Lustgarten – Schloss – Dom – Nationalgallerie – Neues
Museum – Altes Museum – Kaiser Friedrichs Museum osv. osv. og på det sted, hvor Unter den
Linden munder ud i Lustgarten: Frederik den Store til hest: Hvor imponerende, men fremmedartet
og afskrækkende tysk! –
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Jeg mindes lektor Strøm, min tysklærer og historielærer i Aalborg: Hans foragt for Rumeshalle på ”Unter den Linden”!
Disse ”Elefant-mindesmærker og Bismarck-Denkmäler og – tårne” – Lektor Strøm var berejst og gjorde os
meddelagtige i sin begejstring. Han var nationalt begejstret, og hans påvirkning gik ikke sporløst hen over os elever. –

Jeg frøs åndeligt talt! I nogen grad tøede jeg op i Potsdam; men jeg flygtede fra Berlin og hastede
sydpå til Leipzig til mit stævnemøde med Bohn og Lars Nielsen.
Leipzig.
Min rejseplan var lagt efter en fast linie eller rettere, den havde lagt sig selv. Jeg holdt jo af mit
hovedfag: tysk. Med særlig interesse havde jeg læst Lessing, Goethe og Schiller, og nu ville jeg ved
selvsyn opleve de stier, de havde trådt: Lessing beundret af dem begge, og Goethe og Schiller side
om side som to nære venner ja! Som brødre. –

Lars Nielsen, P.H. Bohn og jeg mødtes altså på torvet i Leipzig. Lars og jeg besøgte og besteg ”Das
Völkerschlackt-Denkmal”, men Bohn gik hjem og sov til middag – og det gjorde han klogt i: Det er
mig umuligt at beskrive mine følelser efter at have besøgt dette monstrum af et mindesmærke. Det
eneste, man kan sige, er: Det er ligeså stygt, som det er stort! Jeg mindes med taknemmelighed min
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historielærer Strøm, der på forhånd havde advaret mig. Men! Man ser millioner af tyskere for sig,
stå med himmelvendte øjne og udbryde: ”Wunderbar”, ”kolossal”, ”fabelhaft”.
Om det eksisterer endnu, ved jeg ikke, forhåbentlig blev det pulveriseret i 2. verdenskrig. Nu (1979)
ligger Leipzig bag ”Jerntæppet”! - (Eksisterer 2012, AaMP.).

Leipzig Völkerschlacht-Denkmal. Indviet 18. oktober 1913

”Folkeslaget” blev udkæmpet omkring Leipzig i dagene 16-19. oktober 1813 imod Napoleon, og
næsten samtlige europæiske stater var rustede til tænderne imod ham! Grundstenen til monumentet
blev lagt år 1900, og kolossen stod færdigbygget til indvielse den 18. oktober 1913. ”Det skulle stå
til evige tider, men i så henseende er evighederne korte nu om stunder”. Hvad må tyskerne føle og
tænke i dag, hvor de to gange har ligget knust – af samme årsag som Napoleon!
Goethe
Goethe (født i Frankfurt am Main 28. august 1749) kom som 16-årig student til Leipzig for at
studere jura. Dette studium kunne ikke fængsle ham. Han nød studenterlivet i lystige venners kreds,
forelskede sig ”dødeligt”, en kærlighed, der var uigengældt, og til sidst brød han sammen og måtte
forlade Leipzig, også kaldet ”Klein-Paris”. – Dette skete i året 1768. I hjemmet i Frankfurt kom han
igen til kræfter og fortsatte studierne i Strassburg.
Auerbachs Keller: I Goethes ”Faust I”: ”Urfaust”: 1772 findes scenen med de fulde studenter, og
med denne scene har Goethe vel villet skildre en side af studenterlivet, som han nu, 4 år efter, har
fået på afstand; men i denne gamle vinstue har Goethe og hans venner haft deres gang. Denne
vinkælder blev oprettet i det 17. århundrede, nu ombygget. Goethe har nøje kendt billederne i
kælderen, hvoraf det ene fremstillede Fausts fremtryllen af vinen, det andet ”Tønderidtet” som
allerede var malet ca.1625.
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Nu sad vi 3 gamle studenter og studerede billederne og nød vinen og middagen. Vi var sultne efter
dagens ”studier i marken”. Vinen smagte os; vi var jo også i Auerbachs Keller og ville ikke
profanere stedet ved en drik øl! Nu kunne vi senere hen i klasserne der hjemme skildre ”lokalet”. –
I parentes bemærket må jeg tilstå, at Lars og jeg gjorde os til gode med de lækkerier, som Bohn bragte med sig fra
Danmark: smør, sukker, brød. Selvfølgelig tog Lars og jeg for os af retterne, selv om vi havde det princip at ”leve som
landets egne børn”.

Vi skiltes som gode venner, lidet anende, at Bohn rejste hjem til Danmark for at gøre alvor af sin
hjemlængsel og for at ansøge om Egeberg Jensens embede i Sorø. Da jeg kom tilbage ved feriens
slutning, mødtes vi som kolleger på kostskolen, han på østre, jeg på vestre sovesal. Hvor Lars rejste
hen, husker jeg ikke. Jeg ønskede at gå mine egne veje. Det måtte jeg senere høre bebrejdelser for!
Jeg gjorde mig nu færdig med Leipzig efter at have besøgt den lille forstad Gohlis, hvor Schiller
havde boet et stykke tid. På muren findes der en mindeplade! –
Schiller
Schiller: (Født 1759 i Würtemberg). Hans far var militærlæge og deltog som sådan i Syv- års krigen
1756-63. Hertugen: Carl Eugen oprettede en kostskole (Fürstenschule) i Solitude uden for Stuttgart,
hvor sønner af sådanne krigsofficerer kunne blive opdraget til officerer – jurister – læger. Denne
skole blev flyttet til Stuttgart og udviklede sig til militærakademi og universitet (1775). Og fra at
begynde som jurist sluttede Schiller som mediciner og regimentslæge 1782.
Disciplinen var kasernedisciplin af den skarpeste art. Hverken forældre eller venner fik adgang for
slet ikke at tale om det andet køn. Eleverne var helt i fyrstens vold! Og dette tyranni mod de unge
mennesker avlede modtryk og trods. – I al hemmelighed (på sovesalen og i skovene) skrev Schiller
her: ”Die Räuber” med mottoet: ”Tirannos”, mod tyrannerne. Læsningen af Rousseau og f.eks.
Goethes ungdomsdigtning: ”Werther” og ”Götz Berlichingen” gød olie på ilden, og Schiller tog sin
beslutning og flygtede fra Stuttgart til Mannheim, hvor ”Die Räuber” havde haft en strålende
succes – Schiller var hemmeligt til stede -. Denne flugt fandt sted i september 1782.
Her i Mannheim skrev Schiller ”Fiesco” og ”Kabale und Liebe”, idet han blev udnævnt til
teaterdigter; men også her forfulgte hertugen Carl Eugen ham, så at han syg og fattig, modtog et
tilbud fra begejstrede venner i Leipzig, hvor han tilbragte sommeren 1785 i Gohlis som disse
venners gæst! Disse venner var Christian Gottfried Körner, Apellationsgerichtsrat, dennes ven
Ludwig Huber og deres forloveder, søstrene: Minna og Dora Stock.
Den 17. april 1785 blev Schiller modtaget i Leipzig af Huber, og straks derpå blev han forestillet for
Minna og Dora Stock. I maj måned lejede Schiller sig ind i et lille værelse i den skønne landsby
Gohlis. I et lille hus bagved lejede de to søstre sig ind, og i en naboejendom kom Huber til at bo, og
således var vennekredsen samlet med undtagelse af Körner, der havde sit embede at passe i
Dresden.
”Man war jung, man war glücklich, auch Schiller vergass alle Sorgen
und liess sich willig von den Wellen der Fröhlichkeit tragen“. –
Ved skildringen af denne sommer i Gohlis skulle man tro, at det var en lang, solbeskinnet
sommerdag i gode venners selskab. Schiller var sluppet ud af tvangens spændetrøje og følte sig nu
tryg i frihed og blandt mennesker. Men der blev også arbejdet og studeret: ”Don Carlos”! Og de
stærke frihedsrørelser i tiden: ”Sturm und Drang” og den franske revolution satte sindene i
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bevægelse og gav anledning til frihedsbegejstrede diskussioner vennerne imellem, selv om alle
hjerterne bankede i samme takt! – Når man som jeg havde Schiller til speciale og kendte hans
værker, faldt det en let at leve sig ind i stemningen! Derfor opsøgte jeg jo også skuepladsen!
Dresden
Den 12. september 1785 kom Schiller til Dresden. ( Den 8. august holdt Körner og Minna bryllup i
Leipzig ). Schiller opsøgte straks det unge, nygifte par i deres hjem i Körnerstrasse, nær ved den
”Japanske Have”; og samme eftermiddag tog vennerne ud til Körners landsted i landsbyen
Loschwitz, nogle kilometer op ad Elben. Det var en vinhave. Ved foden af højen lå det rummelige
landhus, og på højens top lå et venligt lille havehus, pavillon, med den skønneste udsigt over
haverne og floden.( Sådan så alt endnu ud, da jeg besøgte Loschwitz 1920).
Om aftenen bragte værtsfolkene og Dora Stock, der også opholdt sig i familien, deres kære gæst ”i
procession” op på hans værelse. – Næste morgen, idet han vågnede, lød der klaverspil fra stuerne
nedenunder, og Schillers sind fyldtes med lykkelig hygge, og nu hans egne ord:
”Was bisher meine heissesten Wünsche erzielten, hab ich nun endlich erlangt…Mir ist wohl, und in
der jetzigen Fassung meines Gemuts kenne ich keine andere Besorgnis mehr als die Furcht vor dem
allgemeinen Los der zerstörenden Zeit. O, lieber Freund, das sollen göttliche Tage werden“.
Således skrev Schiller til vennen Huber, der endnu opholdt sig i Leipzig. Den savnede ven Huber
ankom til Dresden i slutningen af oktober, og nu var det ”fembladede kløverblad” atter samlet, og
nu var lykkefølelsen fuldkommen.
”Wieder und wieder musste er sich sagen, dass er hier mehr gefunden, als seine dunklen Ahnungen
ihn hatten erwarten lassen. Dieses wunderbare Erlebnis füllte seine Seele mit Jubel, und dieser
ergoss sich in dityrambischen Schwunge, mit überschaumender Begeisterung in der Hymnus:“
“An die Freude 1785“
Denne hyldest til glæden udsprang først af hans følelser over for den snævre vennekreds, men i
digtet udstrækker han jubelen til at gælde hele menneskeheden, og choret må bære begejstringen:
”Zum Vater überm Sternenzelt”. Beethoven: Niende symfoni!
Efter mit besøg i Loschwitz og i Körner-museum i Körnerstrasse (et navn, som denne gade først har
fået senere) var mit næste mål: Gemäldegallerie i Zwinger, Dresden:
Zwinger. – Grundstammen i denne samling, som ved siden af gallerierne i Louvre og Florenz tælles
mellem de kostbareste og betydeligste i verden, blev lagt af Herzog ”Georg der bartige”. De
egentlige skabere er imidlertid kurfyrsterne Friedrich August I og særlig Friedrich August II (17331763). Sidstnævnte erhvervede de herligste billeder i Modena, deriblandt: Den sixtinske Madonna
(Galleriets perle).
Bygningerne: Barock – og renæssance – stil. Jeg blev meget betaget af dette bygningskompleks og anskaffede nogle
stik, som jeg lod indramme til at fylde og pryde mine ”pragtrum” på Akademiet. Efter tyskernes indfald i Danmark
1940 blev de fjernet fra væggene! – Ligeledes mistede jeg interessen for tysken som undervisningsfag i klasserne.
Interessen for sproget og tysk litteratur (klassikerne) og kunst bevaredes.
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Zwinger Tor

Det var for mig – også i tilbageblikket – et betagende besøg i den smukke, velordnede og mægtige
samling. Det var ganske overvældende! Jeg gik i timevis fra sal til sal, og mine kataloger bærer
præg af nogen grundighed! Samlingerne var ordnede efter nationaliteter: Italienske, franske,
hollandske, flamske osv. kunstnere fra det 16. og 17. århundrede – også moderne kunst – Jeg må
være blevet træt, hvilket ikke kan undre, og da jeg kom til ”Den Sixtinske Madonna” var det mig en
skuffelse. – Dette måtte være en fejltagelse!
Og næste formiddag – udhvilet – gentog jeg besøget og gik uden at se til højre eller venstre lige
frem til madonnaen. Og så var resultatet et andet – ingen træthed! - Det mægtige billede fra gulv til
loft i den højloftede sal var anbragt på endevæggen i den lange sal. Der var bænke langs væggene;
og her opholdt jeg mig i lang tid. Om natten sænkedes billedet ned i kælderen af sikkerhedshensyn.
( Det blev malet af Rafael ca.1515 i Rom til højalteret i klosteret San Sisto i Piacenza og 1753 af fyrst August II købt til
galleriet! Maria med jesusbarnet i himmel-glorie; for hendes fødder, knælende på skyer, til venstre pave Sixtus II, til
højre den hellige Barbara. Forneden de to engle!).

Men min tid var kostbar, og jeg måtte videre!
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Die sächsische Schweiz.
Da jeg i nogen grad er en naturelsker og som sådan helst tilegner mig mine indtryk til fods, havde
det hele tiden været min hensigt at besøge ”Die sächsische Schweiz“. Jeg ville jo gerne se bjerge,
og jeg gjorde klogt i at begynde med disse kalkklipper. Jeg havde studeret mit kort, og det så
absolut forvirrende ud; men det måtte jeg se at finde ud af!
Søndag morgen var jeg tidligt på færde og gav mig i kast med opgaven! Jeg gik ned til damperens
kajplads ved Elben. Fartplanen var om muligt endnu mere ”sløret” end kortet. Men som jeg stod der
og grundede og sikkert har gjort indtryk af at være usikker, blev jeg tiltalt af en ældre herre med
hvidt hår, fuldskæg og ”halve” brilleglas. Han undskyldte sin påtrængenhed, præsenterede sig og
spurgte, om han kunne være mig til nogen hjælp. Det var professor: Ottomar Fiedler. Han havde
været professor i Brüssels, men var nu 1920 selvfølgelig jaget ud af Belgien og fristede nu en
reduceret tilværelse i Dresden sammen med sin datter.
Han havde nu udgivet en turistfører over Sächische Schweiz, så han var den rette. Og jeg fik planen
lagt for en uge. Da planen var lagt, fulgtes vi ad hen i den katolske Hofkirche. Vi påhørte andagten;
men det var med særlig interesse vi lyttede til det berømte drengekor! Professoren foreslog mig, at
jeg skulle lade ham opbevare min bagage i den uge, jeg var borte, for at spare hotellet. Med denne
gamle, fine mand vedligeholdt jeg forbindelsen i flere år.
Og så gik jeg om bord i båden op ad Elben mod strømmen. Det varede vel et par timer, og så steg
jeg af båden i Wehlen. Og nu havde jeg en dejlig spadseretur på 8 dage i det dejligste vejr! Klippe
op og klippe ned! Jeg overnattede i hoteller og gasthäuser. Alt var jo så billigt med den lave kurs!
Overalt modtaget med venlighed. Aldrig blev jeg mødt med en kold skulder. Ordene ”ValutaSchwein” og ”Hochstapler” var endnu ikke slået igennem! Der var intet udæskende ved mig: Jeg
talte tysk, og min påklædning var ”enkel” med et mildt ord!
Om jeg mødte mennesker eller gjorde bekendtskaber? Nej! ”Wandervogel- bevægelsen” var i sin
vorden! Piger og drenge, unge mennesker af begge køn benyttede lørdage og søndage til ture i
naturen. De vandrede i små grupper, medbringende deres mandoliner; de sang deres vandrersange:
Wanderlieder, akkompagnerede af mandolinerne! Indimellem jodlede de og fik svar fra andre
grupper i nærheden. Min vandring foregik således til musikledsagelse. Det var ferie, min første
rigtige ferie, fri for eksamenspres og økonomisk afhængighed og usikre fremtidsudsigter: 28 år
gammel.
Vandringen førte mig forbi: Wehlen – Bastei – Hohnstein - Brand – Lilienstein – Schandau - Lichtenhain – Kuhstall –
Grosser Winterberg – Kleiner Winterberg – Schmilka - Herrnskretschen – Edmunds-Klam – Prebischthor – Wilde
Klamm – Rainwiese.
Ved Schöna lod jeg mig sætte over Elben og fortsatte turen på den anden side af grænsen mellem Böhmen og Sachsen:
Taubenteich – Rosenthal-Schweizermuhle – Pfaffenstein – Kønigstein – Wehlen. Ved Tauberteich følgende:
”Landsturm-Denkmal”:
“Wo Einigkeit ein festes Band,
betritt kein Feind das deutsche Vaterland!“
For at opnå tilladelse til at overskride grænsen ind i Bøhmen måtte man løse et dagspas: ”Tages-Ausweis”.
Landskabsformerne var de samme; men levemåden var en anden: Der var ingen restriktioner: Brødet var lækkert, æg og
kød i rigelig mængde; men højere priser! Her havde de levet i fred! –
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I Schweizermühle – Rosenthal overnattede jeg for sidste gang. Da jeg nærmede mig byen trak et tordenvejr op. Jeg
nåede i hus i en landsbykro! Middagen stod på gule ærter med stegt flæsk. Ærterne serveredes i en terrin uden dyb
tallerken. Flæsket lå på bunden! Værten lærte mig, hvorledes denne ret skal spises. Han sad hos mig og underholdt!
Ærterne smagte mig udmærket! Om aftenen, da bygen var holdt op, indbød værten på en spadseretur hen over markerne
i den nedgående sol! Alt åndede fred og frugtbarhed.
Næste dag besøgte jeg Königstein og rejste så til Dresden – ned ad Elben – med strømmen.
I min turistfører: ”Dresden und Die sächsische Schweiz”, og i min store samling af billeder kan man finde et stærkt
indtryk af landskabets natur og beskaffenhed. Det lader sig vanskeligt skildre.

Tilbage i Dresden opsøgte jeg straks professor Fiedler. Vi tilbragte dagen sammen, og han vidste,
hvad der var værd at se: Hofkirsche, Schloss, Opera, (en skøn plads), Brüehlsche Terrasse med
restaurant og anlæg, dertil udsigten over Elben og opad Elben med de vældige broer over den
vandfattige flod (ved sommertide). Ved forårstide svulmede strømmen op til en voldsom flod, der
oversvømmede engene langs bredden; derfor de lange og stærke broer. –
Aftenen tilbragte professoren og jeg i et sommerteater (revy). Jeg forstod ikke meget af det hele på
grund af det sachsiske sprog og de lokale hentydninger til enkeltpersoner og forhold; men tilskuerne
morede sig til gengæld desto mere over musikken, sangen og skuespillet.
Efter teatertid besøgte vi professorens ”Bierstube”. – Under vort samvær fortalte han, at han foretog
rejsen fra Belgien om bord på en dansk båd med dansk mandskab. Af sproglig interesse og som
tidsfordriv ønskede han undervejs at lære lidt dansk. Han bad mig nu om at læse og oversætte et
lille stykke af I. P. Jacobsen: ”Niels Lyhne”. Ligeledes bad han mig fremsige alfabetet. Han
forsøgte at gøre mig ”kunststykket” efter, men kunne ikke få ord og tone til at udgøre en enhed (den
danske specialitet, stødtonen ). ”Das lautet ja wie ein Husten” var hans kommentar med en
hovedrysten. Vi tog afsked med hinanden, og jeg fortsatte til Meissen.
Meissen
Når min rejse også førte mig til Meissen skyldtes det min begejstring for Lessing (1729-1781):
Geniet, filosoffen, kritikeren, dramaturgen og digteren: Das Lustspiel: ”Minna von Barnhelm”, die
Tragoedie: ”Emilia Galotti”, das Schauspiel: ”Nathan der Weise”. Disse tre værker indgik
skiftevis i mit pensum til studentereksamen i tysk i Sorø. Og hver gang med samme interesse og
glæde fra min side. –
Lessing havde opholdt sig i Meissen som elev i Fürstenschule St. Afra. Han blev dimitteret derfra
som student 1745 – 16 år gammel – med følgende vidnesbyrd:
”Dies Pferd braucht doppeltes Futter”.
Derpå studerede han ved universitetet i Leipzig. Men ikke alene digteren også kostskolen St. Afra
fristede til et besøg. Jeg blev vel modtaget af rektoren, Geheimerat Dr. Poeschel, der sørgede for, at
jeg fik en kyndig ”fører” gennem hele instituttet.
I ”Jyllands Postens” kronik, den 23.maj 1965, skriver professor i dansk ved Københavns universitet,
F.J. Billeskov Jansen følgende:
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”For det (Herlufsholm) er rigtig nok en gammel skole! Det var den 23. maj 1565, at Herluf Trolle
og hans hustru Birgitte Gøje underskrev et dokument, som sikrede, at for dette barnløse ægtepars
store midler grundlagdes en lærd skole, Herlufsholm. Denne skole har imidlertid en forhistorie, som
ikke alle – end ikke alle herlovianere er bekendt med”.
Der var livlig forbindelse mellem det danske kongehus og den sachsiske kurfyrstes hof. I 1548
skulle Chr. III’s ældste datter, Anna, formæles med hertug August af Sachsen, en broder til kurfyrst
Moritz. I september drog hun af sted med stor og fornem eskorte – og i hendes følge befandt sig
både Herluf Trolle og Birgitte Gøje, som havde været gift siden 1544. – Seks år i forvejen, i 1542
havde Moritz oprettet to lærde kostskoler, i Schulphorta og Meissen, 1550 kom en tredje til i
Grimma. Disse sachsiske fyrsteskoler, som de blev kaldt, dannede epoke i tysk skolehistorie og
vandt stort ry uden for de tyske lande.
Det var Reformationens lærdomsfader, Melanchton, som var inspirationen bag disse skoler for en
ny dannelse, hvis grundlag var de tre helliggjorte sprog: Latin, græsk, hebraisk. – Herluf Trolle
havde i sin ungdom studeret hos Melanchton ved universitetet i Wittenberg, og han slap jo ikke
forbindelsen med sin læremester. – Det er sandsynligt, at han allerede 1548 har hørt om de nye
skoler. Prinsesse Anna var desuden veninde af Birgitte; de kendte hinanden fra den tid, Birgitte var
ved hoffet, i dronningens jomfrukammer. De har mødtes under Anna’s besøg senere i Danmark; der
er bevaret en halv snes breve fra Anna til Birgitte. – 1553 døde Moritz og efterfulgtes af sin broder
August. Anna var nu kurfyrstinde; i 1564 og 1567 sørgede hun for, at unge danske blev anbragt på
skolen i Meissen (St. Afra).
Når Niels Hemmingsen i sin ligprædiken over Trolle siger, at denne havde hørt om ”Nogle frie
børneskoler udi Tyskland”, så er det uden tvivl de sachsiske fyrsteskoler, der alle, ligesom det
kommende Herlufsholm, fik plads i tidligere klosterbygninger. Fyrsteskolerne var friskoler. Deres
elever var stipendiater, der kom både fra adel og borgerskab. Skolernes bestemmelse var at
forberede eleverne til universiteterne, således at staten sikredes både præster og ”embedsmænd”. - Herlufsholm var nær første sachsiske kostskole; men allerede 3 år efter kom der én til. 1568 stiftede
Frederik II en lærd skole på Frederiksborg. Vi finder den dobbelte rekruttering: Skolen skulle
optage 30 adelige og 30 borgerlige stipendiater. I 1586 flyttedes skolen til Sorø!
Man vil forstå, at jeg gjorde store øjne til dette ”Aframisches Schülerleben”! – Og det samme
gjorde sig gældende, da jeg nogle dage senere besøgte ”Die Fürstenschule zu Grimma” – For mig
som ung kostskolelærer gav besøget stof til eftertanke, sammenligning og – måske – efterligning;
men i hvert fald eftertanke.
Ved siden af skolen ligger den gotiske domkirke (helt nybygget), og op til domkirken støder
Albrechtsburg i gotisk stil (1471-1483), opkaldt efter bygherren, Hertug Albrecht. Han og hans
ældre broder Ernst var genstand for det kendte ”Prinserov” – Ridder Kunz v. Kauffungen havde en
sag at hævne overfor deres fader, og ved nattetide røvede han de to prinser ud af deres soveværelse
under forældrenes fraværelse, idet en køkkendreng havde røbet forældrenes fraværelse fra slottet! I
en skov ønsker Albrecht at plukke nogle bær for at slukke sin tørst. – Han meddeler nogle kulsviere
sagens sammenhæng, og disse trænger ind på røverne med deres køller og tog dem til fange. Kunz
bliver henrettet, og prinserne bringes tilbage i triumf. Kulsvier Schmidt blev belønnet og fik
tilnavnet ”Triller”, fordi han havde pryglet (getrillt) røverne.
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Da de to prinser i 1464 overtog regeringen over hertugdømmet, var det deres hensigt som gode
brødre og gode venner at regere sammen og bo sammen, og de lod derfor opføre slottet:
Albrechtsburg så stort, at der var plads til dem begge. Imidlertid blev hertugdømmet senere delt i to
dele: Albrecht forblev hertug i Sachsen, Ernst overtog regeringen i Wurttemberg, og slottet kom til
at stå tomt, dog ikke ubenyttet.
Under kurfyrst August den Stærke blev i året 1710 alle borgens rum indrettet til
porcelænsfabrikken: ”Meissner Porzellan”. Og her havde fabrikken til huse til 1863, da den nye
fabrik blev bygget nede i byen. Derpå blev slottet restaureret! I slottet er de mange sale smykket
med malerier af kendte kunstnere, og således findes her fremstilling af: ”Prinserovet” og ”Røvernes
tilfangetagelse” osv.

Albrechtburg med Schlossstufen
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Men der er også malerier af: Johan Friedrich Bøttger (1682-1719). Opfinder af det europæiske
porcelæn!
Jeg aflagde besøg i den nye fabrik, og i udstillingslokalerne havde jeg lejlighed til at få et stærkt indtryk af de skønne,
skønne ting. Der var dels genstande, der fortalte om porcelænsfabrikationens udvikling, dels var til salg; men selv om
kursen var lav, var priserne dog så høje, at man nøjedes med synet! Dobbelte priser for udlændinge og intet ansvar for
forsendelsen.

Efter min sidste middag gik jeg op ad ”die Schlossstufen” til slottet, skolen og domkirken. Jeg
husker, at jeg satte mig på skrænten i græsset ned mod Elben og nød udsigten over floden med dens
slæbebåde og hele landskabet. Jeg nød aftenen i den nedgående sol. Derpå gik jeg en stille tur
gennem alt det, jeg var kommet til at holde af! Næste morgen fortsatte jeg rejsen gennem Grimma
(kort besøg på skolen), Leipzig til Jena! - Nu er jeg i august! Det haster!

Fyrsteskolen i Grimma med sovesal, vaskesal og spisesal

Jena.
Når man besøger en by som Jena, må man gøre sig klart, hvad årsagen i grunden er til et sådant
besøg? Hvad er det, der drager en derhen? Kommer man uforberedt, bliver man let skuffet; nej, man
må lukke sine øjne og skrue tiden et par hundrede år tilbage og søge at se for sig forholdene, som de
var dengang.
Jena betød for mig den rolle, den havde spillet for mig under mit eget studium, og som altså netop
var slutningen af det 18’ende og begyndelsen af det 19’ende århundrede. Universitetet i Jena var
skueplads for en kreds af geniale videnskabsmænd og kunstnere! Det var universitetets
blomstringsperiode: ”Jena’er-Romantikken”. Her holdt Schiller sine historiske forelæsninger.
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Goethe var universitetets kurator og Schillers nære ven. Først når denne verden åbner sig for én, får
Jena liv. –
Jeg sammenligner med Sorø. Hvad er Sorø for en turist? Jo! naturen, og hvad dertil hører; men
noget særligt at rejse efter? Jo! kirken – Absalon – Valdemar Atterdag – Holberg – Akademiet med
dets skatte – parken, ja! og så ved et dybere ”studium”: historien, litteraturhistorien: Ingemann –
Hauch – Wilster osv. Husene – gaderne – skovene – træerne – søen begynder at tale. For den
indviede åbner byen sine arme! –
Her ved min første indtræden i Jena var byen som sådan for mig et ubeskrevet blad! – bortset fra Goethe-Schiller tiden
og Jenaromantikken for 150 år siden! Jeg nærmer mig byen med forsigtighed, og mit første umiddelbare indtryk er
skuffelse! – Var jeg træt? Var jeg mættet med indtryk? I Leipzig – Dresden – Sachsisk Schweiz og Meissen havde
byerne åbnet sig venligt for mig; men Jena bød ikke på noget! Byen var blevet en industriby: Carl Zeiss – fabrikken! En
stor infanterikaserne satte sit præg! Og soldaterne! – Jeg søgte ud i omegnen til steder, hvor studenterne plejede at holde
til – i ly for borgerskabet: Vollradisroda-Ziegenhain; men universitetet var lukket! Studenterne på ferie. Traktørstederne
var øde og forladte! Støvet efter en lang fodtur, hvilede jeg ud i hotellet! Jeg måtte lukke øjnene og lade fantasien føre
mig tilbage i tiden: slutningen af det 18’ende århundrede! –
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Schiller
Den 21. juli 1787 er Schiller i Weimar! Det var med sorg han tog afsked med vennekredsen i
Dresden, hvor han havde følt sig lykkelig og havde vundet tillid til sine medmennesker og sig selv!
Han følte sig for stolt til fortsat at være afhængig af Körners gæstfrihed, og desuden følte han, at
han ikke fortsat kunne føre en tilværelse som tilskuer til Körners så lykkelige familieliv! Han måtte
selv danne sig en tilværelse på eget ansvar og med ansvar for andre! Og Charlotte von Lengefelt
bidrog til hans afsked fra Dresden og hans rejse til Weimar til hertug Karl August.
Hertugen var en elsker og beskytter af videnskab og kunst, og Goethe var hans rådgiver og højre
hånd; men Karl August var fraværende fra Weimar, og Goethe opholdt sig i Italien fra 1786-1788.
Schiller opsøgte først digteren Wieland, der tilhørte”
digterhoffet”.
Dernæst besøgte han superintendanten Herder, der var Goethes ven fra Strassbourg, og som Goethe havde formået til at
slutte sig til kredsen i Weimar. Fra alle sider blev Goethe berømmet, og Schiller håbede, at bekendtskabet med Goethe i
nogen grad ville erstatte vennekredsen i Dresden. Han kendte jo Goethes ungdomsdigtning. I mellemtiden glædede han
sig over dagene i Charlottes nærhed. Men Schiller stiftede også bekendtskab med Wielands svigersøn: Carl Leonhard
Reinhold i Jena, og han og Charlotte modtog en indbydelse til Jena med ophold i Reinholds hjem. Reinhold var
professor i filosofi i Jena. Universitetets ry var i stærk stigning. Her herskede spartansk virksomhed og flid, og de 700
studenter oplivede byen. Schiller foretrak atmosfæren i Jena for Weimars skønåndsliv!

”Schillers besøg faldt lige i det mindeværdige tidsrum, da den ”Kantske filosofi” ved Reinholds
ansættelse holdt sit indtog i Jena. En begejstret skare af modne mænd fra syd og nord samlede sig
om Reinholds lærestol”. – Dette møde med den kantske filosofi fik den allerstørste betydning for
Schiller som menneske, som digter og professor i historie i Jena.
1788 (18’ende juni) kom Goethe til Weimar. Karl August fritog Goethe for den byrdefulde del af
hans pligter, så han udelukkende kunne hellige sig interessen for videnskab og kunst. Den 11.
december blev Schiller ansat som professor i historie i Jena efter Goethes indstilling, og den 26. maj
1789:
”Overstod han det frygtede eventyr på katederet”:
”Han skulle læse fra 6 til 7; men allerede klokken halv seks hed det, at auditoriet var fuldt, og
endnu så Schiller, der stod ved vinduet med bankende hjerte, studenter komme flokkevis op ad
gaden. Det så ud til, at det aldrig ville få ende, mængden voksede stadig, forsalen, trappen og
gangen var allerede fulde, og hele skarer måtte gå deres vej”. ”Det største auditorium, der var at
finde i Jena, blev valgt”.
”Hvad er der på færde?” ”Den nye professor skal læse!” - ”Schiller, ledsaget af Reinhold, gik efter
strømmen”. Auditoriet, der rummede 400 mennesker, var helt fuldt. Synet af mængden gav ham en
vidunderlig kraft; han talte med sikkerhed og styrke, så man kunne høre hvert ord ud til døren, hans
foredrag gjorde stærkt indtryk, og om aftenen skete der, hvad der aldrig før var timedes en ny
professor: En serenade med tilhørende leveråb fra musasønnernes kraftige struber viste, at Körner
havde ret til at påstå:
”At universitetet i Jena allerede havde vundet mere ved Schillers navn,
end Schiller ved universitetet i Jena”.
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Professoratet var ulønnet, foreløbig. Han måtte arbejde umenneskeligt med sin forskning og
forberedelse. Desuden måtte han med sin digtning og sit hele forfatterskab søge at skaffe det
nødvendige udkomme! I slutningen af 1789 besluttede Charlotte v. Lengefeld og Schiller at gifte
sig, og i slutningen af februar 1790 stod brylluppet i den lille kirke i den lille forstad Wenigenjena.
Og de var lykkelige! –
Men efter et års tids forløb brød Schiller sammen, og nøden bankede på døren! – Hjælpen kom fra
Danmark: Digteren Baggesen havde i 1790, da han kom fra Schweiz med sin hustru: Sophie v.
Haller, besøgt Jena og sluttet en ”pagt for livet” med Reinhold. Hjemme i Danmark berettede
Baggesen om sin rejse og besøget i Jena, og da rygtet om Schillers sygdom nåede Baggesen og hans
vennekreds: Hertug Frederik Christian af Augustenborg og grev Schimmelmann, gav det til resultat,
at der blev ydet Schiller en hjælp på 1000.- TM årlig i 3 år, og således blev der skaffet udvej for
helbredelse og udkomme for den tid. ( Frederik Christian af Augustenborg var ivrig forkæmper for genrejsningen af Sorø Akademi efter dets lukning i
halvfemserne. Han døde 1814).

Goethe, som hidtil havde virket som Schillers ven! på afstand – hans velgører, bliver fra 1794 hans
ven for livet. Derom vidner deres korrespondance (5 solide bind) og deres hyppige ”stævnemøder” i
Jena eller Weimar eller midtvejs! Det er rørende at høre disse to genier udveksle dybt private, men
også filosofiske og poetiske spørgsmål, som kun broderlige venner på rent menneskeligt plan kan
gøre det! Ja! endog emnevalg for deres digteriske arbejde udvekslede de. De diskuterer, om et stof
er bedre egnet for dramatisk end for lyrisk behandling, og træffer derefter deres afgørelse af, hvem
der skal ”løse opgaven”! – Det er interessant, oplysende, hjertevarmende – ja, ligefrem fornøjelig
læsning! –
I denne personkreds indgik personligheder som filosofferne: Kant – Reinhold – Fichte – Schelling –
Scleiermacher – Herder – Hegel – Steffens osv.osv. Omkring dem kredsede digterne: Goethe –
Schiller – Wieland – Tieck – Friederich von Hardenberg (Novalis) for blot at nævne nogle navne.
Og vi behøver bare at se indenfor i dansk digtning for at møde navne som Ewald – Baggesen –
Oehlenschlæger – Grundtvig – Ingemann – Hauch – Heiberg osv. for at se, i hvor stor gæld
Danmark må føle sig: at stå i, til ”Jena – Weimar – ånden”: Steffens – Oehlenschlæger –
”Guldhornene”, Grundtvig (Steffens fætter) og hans åndelige vækkelse; Ingemann og Tieck;
Heiberg og Hegel; Og så kan man ikke undgå at drage en sammenligning mellem disse små
universitetsbyer og deres skønånder og den lille by Sorø og dens skønånder i den samme og
følgende periode.
Schiller opholdt sig i Jena fra 1788 til 1799: I dette tidsrum forfattede han sine store historiske
værker og sine filosofiske og æstetiske afhandlinger. Han digtede sine lyriske og fortællende digte
og sidst, men ikke mindst, sine dramatiske værker, der stiller ham blandt de største skuespildigtere i
verden! Og dertil hans pligter som professor i historie! Når man tager i betragtning, at hans svære
sygdom i perioder hindrede ham i at arbejde og tænke, fyldes man af undren og beundring! Og man
forstår, at man som motto for hans liv har benyttet det latinske ord:
”Per aspera ad astra” – (gennem de trange veje til stjernerne)
Fra 1799 til 1805 opholdt Schiller sig i Weimar og boede i umiddelbar nærhed af Goethe. Og
derhen følger jeg nu Schiller.
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Weimar.
I 1905 blev jeg optaget i Aalborg Katedralskoles II. mc. I 1908 oprykkedes jeg i I.gn, og her fik jeg
som tysklærer adjunkt Carl Vilh. Østergaard. Adjunkt Østergaard var en ung og begejstret lærer,
høj- intelligent akademiker. Han valgte at gennemgå Faust I i værkets fulde udstrækning, og jeg
tager ikke i betænkning at tilskrive ham ”æren” for, at jeg valgte tysken som mit yndlingsfag og
senere ved universitetet tysk som hovedfag til embedseksamen. Han forflyttedes i 1909 til
Frederiksborg Gymnasium. Ved universitetet gennemgik docent Sarauw Faust I igen. Nogen
gudbenådet lærer var han ikke. Jeg brød mig ikke om ham. Men det var jo nok min egen skyld
(bondedrengen). Han dyrkede de ”store ånder”, og det var ikke fri for, at han ”gjorde forskel”.

Goethe
Nå men! Goethe! Jeg skal ikke dvæle ved hans personalia, hans forelskelser og hans
litteraturhistorie. Den forudsættes bekendt! Han var geniet med de geniale evner på så talrige
områder! Først studerede han jura i Leipzig; men livet i kammeraternes lystige lag og i
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kunstnerkredse interesserede ham mere, og efter et par års ophold i Leipzig: ”Klein-Paris” 1765-68
brød han sammen og måtte rejse hjem til Frankfurt til hjemmet! Her genvandt han helbredet
(Fräulein von Kletterberg), tog til Strassbourg, hvor han genoptog sine juridiske studier (1770 – 72),
som han afsluttede med den juridiske doktorgrad! – Allerede i Leipzig havde hans hu stået til
poesien og kunsten: Wieland – Lessing – Winkelmann – Shakespeare. Nu mødte han i Strassbourg
Herder.
Modsætningen mellem ægte tysk folkelig nationalfølelse og fransk unatur gik op for ham. Herder
åbnede hans øjne for tysk folkeliv, sæder og skikke og sprog og han bragte alle i Goethe slumrende
”Sturm und Drang – følelser” til gennembrud. Herder lærte ham, at:
”Et eget hjerte, blandt alle skatte er den kostbareste”.
Herder åbnede folkedigtningens skatkammer for ham og henviser ham til Shakespeare, Ossian,
Homer og den bibelske ur- poesi. Goethe indsamlede folkeviser for Herder og digtede selv:
”Heidenröslein”. – osv.
Fra nu af stod Herder og Goethe side om side som repræsentanter for denne periode, der også
kaldes ”Geniperioden” eller ”Sturm und Drangperioden”, hvor hjertets følelser og lidenskaber
fandt uhæmmet udtryk i lyriske og episke digte, i brevromanen ”Die Leiden des jungen Werthers”
og i dramaet ”Götz v. Berlichingen”, alle sammen værker, hvor indhold, sprog og form gav udtryk
for Goethes egne følelser, men tillige for tilbagetrængte følelser i den ganske verden og derfor gik
de deres sejrsgang og gjorde Goethe til den verdensberømte digter – ikke 25 år gammel -!
Fra nu af var Goethes digtning én stor personlig bekendelse! – På dette tidspunkt lærte han hertug
Karl August af Weimar at kende. Denne indbød ham til – som sin gæst – at slå sig ned i Weimar.
Det blev for livet! –
Karl August var på dette tidspunkt ganske ung: 17 år gammel (født1758). Goethe altså 9 år ældre
(født 1749). Begge var de besjælede af den nye tidsånd. De var uhæmmede i deres ”kraftgeniale”
livsudfoldelse, hvilket vakte forargelse i den lille by og den lille stat, hvor alle kendte alle. Men
inden længe modnedes hertugen af hans ansvar for land og folk, og Goethe modnedes af sit ansvar
for hertugen og dertil af sin omgang med den kloge Frau von Stein. Han modnedes både som digter
og statsmand. Hertugen udnævnte ham til sin minister og rådgiver. Og nu ser vi Goethe som
hertugens ven og hoffets yndling, som den berømte digter, der færdedes hjemmevant i alle, også
fyrstelige kredse, og som snart blev den personlighed, der tiltrak kunstnere og videnskabsmænd fra
ind - og udland. Men navnlig havde hertugens moder Anna Amalia, og Frau v. Stein stor betydning
for Goethe som kunstner og menneske! –
I 1775 kom Goethe til Weimar som hertugens gæst fra sin fødeby Frankfurt am Main. Frankfurt var
den store handelsby med forbindelse til den store verden, og rejsende af alle slags traf her sammen
for at gøre bekendtskab med tysk kultur, sprog og kunst! Selvfølgelig havde dette forhold påvirket
den unge Goethe! Og nu finder vi Goethe i Weimar. Hovedstaden i et fattigt hertugdømme.
Indbyggertallet var vel ca. 100.000, deraf ca. 6.000 i Weimar, på størrelse med Sorø uden
forstæder!
Lad os en gang høre: ”Sjældent så man nogen på gaderne; om morgenen drev byhyrden kvæget
sammen og førte hjorden ud på græsgangen. De mange stråtækte bondelader vidnede om borgernes
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vigtigste erhverv. De snævre, krogede gader og stinkende stræder med deres brolægning af
skrækkelig beskaffenhed var uden belysning. Den, der ville gå ud om aftenen, bar en lygte osv.” –
Ca. 150 år senere: 1920 stod jeg nu i denne by med mit teoretiske kendskab til stedet. Weimar var i
det 18. – 19. århundrede skuepladsen for den højeste kunstneriske og videnskabelige kultur. Ville
dette indtryk blive bekræftet, eller ville jeg blive skuffet. Jeg var forberedt og advaret!
Jeg stod af toget uden for byen og gik langsomt ned mod floden Ilm og byen – gik med rygsæk og
taske, beskeden og forventningsfuld. På min vej gjorde jeg holdt og betragtede en stor bygning:
”Goethe-Schiller Archiv”. Selve bygningen gjorde intet indtryk; men det var jo ”Goethe-Schiller
Archiv”, og det fortalte meget! Jeg passerede broen over floden, der ikke var nogen flod; det var
sommer, og flodlejet var tørt! Og så var jeg i den gamle by, og få skridt længere fremme stod jeg
foran teatret og foran dette, den smukke dobbeltstatue af Goethe og Schiller – holdende hinanden i
hånden! I samme øjeblik følte jeg mig ”hjemme”, og fra først til sidst var mit besøg en
uforglemmelig oplevelse. –
Teatret var gået op i luer 1774. – Det genopbyggedes og indviedes 1798 (den 2. oktober), og ved
denne lejlighed opførtes: ”Wallenstein”. Kongen og dronningen af Preussen ønskede at se stykket
første gang i Weimar, og ved deres besøg i juli 1799 blev dette ønske opfyldt!
Schiller og Goethe ledede sammen teatret, og her opførtes deres skuespil. Det bør i denne
forbindelse nævnes, at de berømteste skuespillere og skuespillerinder knyttedes til teatret: Corona
Schröter.

Goethe Wohnhaus
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Få skridt fra teatret ligger ”Das Goethe Haus am Frauenplan”. Der havde Goethe sin embedsbolig
og privatbolig fra 1782 til sin død 1832. Det var en gave fra hertugen! Efter Goethes død boede
hans svigerdatter og hendes to sønner fortsat i hjemmet. Det var jo deres ejendom! Ottilia von
Goethe døde 1870 i Weimar. Goethes søn August døde 1830 i Rom og ligger begravet på den
protestantiske kirkegård i nærheden af Cestius pyramiden. August v. Goethes datter Alma f. 1827,
døde 1844. Sønnen Wolfgang f. 1820 døde 1883, og sønnen Walther født 1818, døde 1885. Dermed
var Goethes slægt uddød! –
Ved sin død 1885 testamenterede Walther v. Goethe das Goethehaus am Frauenplan med alle
Goethes samlinger og litterære efterladenskaber til storhertuginde Sophie, som af arven oprettede:
”Das Goethe Nationalmuseum”, og ”Das Goethe-Schiller Archiv”. Endvidere oprettedes: ”Die
Goethegesellschaft”.
Schillers børnebørn og oldebørn: Friherrerne von Gleichen-Russwurm fulgte Walther Goethes
eksempel og testamenterede Schillers efterladenskaber til storhertuginde Sophie: 5. maj 1889.
Fyrstinden lod ”Goethe-Schiller Archivets” kostbare bygning opføre og udstyrede det med rigelige
midler, for at det kunne udvides til et almindeligt tysk litteraturarkiv.
Den 28. juni 1896 fandt åbningshøjtideligheden sted. Fystinden modtog ved denne højtidelighed
lykønskninger fra hele den dannede verden! Hun overgav Archivets nøgler til arkivdirektøren:
”Taknemmeligt er denne nøgle helliget fortiden og viet nutiden og fremtiden!” –
Og nu – så kort tid efter at Goethes slægt var uddød og Goethehuset indrettet til museum, stod jeg i
stuerne eller salene, som de stod, mens Goethe færdedes her: I stueetagen den lange række af
værelser: Arbejdsværelset – modtagelsesværelset – dagligstuen – selskabs - og underholdningssalen
– modtagelses- og musiksalen. Hele bygningen og dens indretning ikke ulig rektorboligen i Sorø –
men adskilligt større: 3 etager. Stuen – 1’ste etage og mansarden. Der boede Goethes børnebørn:
Walther og Wolfgang. Salene var alle arkitektonisk smukke i tidens stil og møblerne afstemte
derefter. Her henviser jeg til Rudolf K. Goldschmit-Jentner: ”Goethe, eine Bildbiographie”. Nogle
af salene bar navne efter møblerne og udsmykningen: Således ”Das Junozimmer” med den store
afstøbning af Junohovedet (Hera), som findes i Diokletians Thermer i Rom – Og ”Urbinoværelset”
efter byen Urbino i nærheden af Florenz, hvor Raphael blev født.
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Schillers arbejdsværelse

Goethe i Italien
Goethe opholdt sig i Italien – hovedsageligt i Rom – fra 1786 – til 1788. Fra denne rejse stammer
hans værk: ”Die italienische Rejse”. Og nu da vi selv har besøgt Rom adskillige gange, læser vi
med glæde og stort udbytte denne dagbog, der ånder begejstring og taknemmelighed over at opleve
- Rom! -
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Men jeg lader Goethe selv tale:

Rom, november 1786.

“Über das Tyroler Gebirg bin ich gleichsam weggeflogen. Verona – Vicenza – Padua – Venedig
habe ich gut, Ferrara – Cento – Bologna flüchtig und Florenz kaum gesehen. Die Gebirge, nach
Rom zu kommen, war so gross, wuchs so sehr mit jedem Augenblick, dass kein Bleiben mehr war,
und ich blieb nur drei Stunden in Florenz –.“
“Nun bin ich sieben Tage hier, und nach und nach tritt in meiner Seele der allgemeinen Begriff
dieser Stadt hervor. Wir gehen fleissig hin und wieder; ich mache mir die Pläne des alten und
neuen Roms bekannt –“
“Man trifft Spüren einer Herrlichkeit und einer Zerstörung, die beide über unsere Begriffe gehen.
Was die Barbaren stehen liessen, haben die Baumeister des neuen Rom verwüstet“.
Digtet: “Mignon“, der findes i „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ 1795 er digtet før italiensrejsen. Her
kommer Goethes længsel efter Italien til udtryk – mere poetisk end sandhedstro skildret:
”Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
Im dunklen Laub die Gold-Orangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht
Kennst du es wohl? Dahin,dahin
Möcht ich mit dir, o mein geliebter ziehn.
Kennst du das Haus? auf Säulen ruht sein Dach,
Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach,
Und Marmorbilder stehn und sehn mich an,
Was hat man dir, du armes Kind getan?
Kennst du es wohl? Dahin, dahin
Möcht ich mit dir, O mein Geliebtes ziehn.
Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg,
In Hohlen wohnt der Drachen alte Brut,
Es stürzt der Fels und über ihn die Flut
Kennst du es wohl? Dahin, dahin
Geht unser Weg! O Vater lass uns ziehn!“
Den berømte maler: Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1751-1829) var både før, under og efter
Goethes italienske rejse hans ven og ledsager og kunsthistoriske vejleder! Han har malet det kendte
billede af ”Goethe i Roms ruiner” og ”Goethe stående ved Vinduet”. –
Rom, den 6. Januar: ”Das stärkste, was mich in Italien hält, ist Tischbein; ich werde nie, und wenn
auch mein Schicksal wäre, das schöne Land zum zweitenmal zu besuchen, so viel in so kurzer Zeit
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lernen können als jetzt in Gesellschaft dieses ausgebildeten, erfahrenen, feinen, richtigen, mir mit
Leib und Seele anhängenden Mannes“. –
“Die italienische Reise“, der har været af så stor betydning for mig på rejserne til Rom, har lokket
mig på et sidespor.
Tilbage til Goethehaus! – Overalt i værelserne og salene kan man i de mange montrer finde
fremlagt et udvalg af hans naturvidenskabelige værker: filosofi – historie – astronomi – botanik –
zoologi – farvelære – anatomi osv. osv. Men først og fremmest interesserede navnlig de poetiske og
æstetiske skrifter i originaler eller kopi. Et besøg slår ikke til! Der må gentagelse til. Og til sidst
lukker man øjnene og ser for sit indre øje den strøm af kunstnere og videnskabsmænd fra ind - og
udland, der i Goethes levetid fik adgang til excellencen. Tænk på de danske digtere! Og tænk på os
turister, der beriges af, bare at have besøgt das Goethehaus am Frauenplan.
”Warum stehen sie davor?
Ist nicht Thüre da und Thor?
Kamen sie getrost herein
Würden wohl empfangen seyn“.

Goethe

Før Goethe forlod Weimar i 1786 for at besøge Italien og særlig Rom, havde han været så stærkt optaget af de tørre
embedsforretninger som hertugens rådgiver og en slags statsminister, at han havde forsømt sit virkelige kald: Kunsten
og digtningen. Og dog havde han en stor og strålende produktion bag sig: ”Faust I” var påbegyndt 1772-73 (Urfaust)
og 1790: ”Faust, ein Fragment”. Dramaerne: ”Clavigo” (beg.1774), ”Egmont” (beg. 1775), ”Iphigenie” (beg.1779) og
”Tasso” (beg.1780) var lagt til side, ufuldendte. Men i Italien fuldførte han disse 4 så geniale værker, delvis
omarbejdede, da udkastene ikke mere tilfredsstillede hans nu større og modnere krav!
Efter hans hjemkomst til Weimar udkom disse værker. Jeg anbefaler disse skuespil til læsning! De er guldgruber i
henseende til sprog og stil, form og psykologisk dybde (karaktertegninger), men derom lader jeg værkerne selv tale; kun
så meget kan røbes, at Goethes egen ungdom og erfaringer fra hertughoffet i Weimar og Frau Stein har bidraget til
handlingen og karaktertegningen, ikke mindst i ”Torquato Tasso”. - Også romanen: ”Wilhelm Meisters Lehrjahre” var
godt begyndt.

Værkerne ”Faust I” (1808) og ”Faust II” (1832) og ”Wilhelm Meisters Lehrjahre” og
”Wanderjahre” var udviklingsværker, der fulgte ham hele livet igennem og først nåede deres
fuldendelse ved digterens død. –
Ved Goethes hjemkomst 1788 stiftede han hjem med Christiane Vulpius.
Efter mit besøg i ”Goethehaus” og en flygtig redegørelse for mit udbytte gik min vandring den korte
vej over torvet til ”Schillerhaus”. –
Efter Goethes tilbagekomst fra Italien var han så optaget af egne forhold, at han kun flygtigt trådte i
forbindelse med Schiller, som han jo havde fået ansat som professor i Jena. Denne kølighed har
mange forklaringer: Goethe var 10 år ældre! Deres familieforhold og hele deres livsløb i
ungdomsårene var så forskellige. Goethe havde rige kår, Schiller led nød. Goethe var sundheden
selv! Schiller var syg og måtte livet igennem kæmpe mod døden. Osv. –
Men i 1794 knyttedes båndene stærkere, og forholdet mellem dem udviklede sig til et venskab så
inderligt, at det ikke alene på kunstnerisk basis, men dybt menneskeligt søger sin lige; jf.
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dobbeltstatuen foran teatret! Hånd i hånd! – Som ovenfor nævnt var grundlaget for deres venskab
naturligvis den udvikling, modning, der var foregået med dem begge fra Sturm- und Drangtidens
oprørsstemning til den klassiske afklaring og harmoni. – Goethe truede med at gå i stå. Schiller var
nedbrudt. ”Hånd i hånd” støttede de hinanden (jf. den vældige brevveksling dem imellem). Og 1799
flyttede Schiller til Weimar, så at de to venner kunne ses daglig!
Og nu gik min vej i 1920 over torvet til ”Schillerhaus”: Uanseligt sammenlignet med ”Goethehaus”.
Denne bolig er nu museum og står som i Schillers levetid, en spartansk bolig og en enkel ramme om
den store digters og et stort menneskes familieliv indtil Schillers død seks år senere i 1805. Her
digtede han sine sidste så berømte værker: ”Wallenstein”, ”Die Braut von Messina”, ”Maria
Stuart”, ”Die Jungfrau von Orleans”, ”Wilhelm Tell”, osv. – Det bør også berøres, at mange af
hans kendte digte, lyriske og fortællende, digtedes i denne periode.

Schiller Wohnhaus

Da mit studium ved universitetet (1911-1918) naturligt samlede sig om tysk litteratur og kunst, ja –
kultur i det hele taget, i tysk åndskulturs guldalder i det 18. og 19. århundrede, vil man tilgive og
forstå mig, at jeg har dvælet længe ved dette besøg i Weimar på min første udenlandsrejse. I det
hele taget har min teoretiske tilegnelse af studiet først fået liv gennem praktisk benyttelse. Derfor
har rejserne for mig været af stor betydning i min gerning som lærer. –
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Det hertugelige slot ligger for enden af hovedgaden. Husker jeg rigtigt minder det i nogen grad om
de gamle herregårde på Sjælland, f.eks. Holsteinborg, stort og hyggeligt! – Og bag selve slottet
strækker parken sig langs Ilm-floden, til den ganske harmonisk går over i det frie, åbne landskab.
Her i denne park ligger Goethes Gartenhaus, som hertugen Karl August, skænkede Goethe kort tid
efter Goethes indtræden i Weimar som hertugens ven og senere minister. Læser man Goethes
ungdomsdigte erfarer man, at han her i dette lille fordringsløse havehus søger freden og
ensomheden efter det hektiske Sturm- und Drang liv sammen med hertugen, et liv, der var udsat for
offentlighedens kritik (Klopstock).

Goethes Gartenhaus

”Wanderers Nachtlied”.
“Der du von dem Himmel bist,
Alles Leid und Schmerzen stillest,
Den, der doppelt elend ist,
Doppelt mit Erquickung füllest.
Ach, ich bin des Treibens müde!
Was soll all der Schmerz und Lust?
Süsser Friede,
Komm, ach komm in meine Brust!“
Man ser ham for sit indre øje – ved nattetide og liggende i sit vindue – henvende sig til månen med
bøn om hjælp i hans længsel:
“An den Mond“.
“Füllest wieder Busch und Tal
Still mit Nebelglanz,
Lösest endlich auch einmal
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Meine Seele ganz;
Breitest über mein Gefild
Lindernd deinem Blick
Wie des Fremdes Auge mild
Ûber mein Geschick
Fliesse, fliesse, lieber Fluss!
Nimmer werde ich froh,
So verrauschte Scherz und Kuss,
und die Treue so“.
Man oplever synet af haven, engen og floden, og man nyder selv følelsen af ensomhed og fred.
Jeg tilbragte en uges tid i Weimar. Jeg nød opholdet alene og tilegnede mig indtrykkene til fods!
Daglig aflagde jeg besøg i parken og passerede således ofte Frau Steins store og smukke Palais ved
indgangen til parken – slotsparken! Stilen var som Molbechs Hus, bare en etage højere og altså
meget større. Goethe-haus i slotsparken var lille og bygningsmæssigt uanseligt, men stående foran –
uden for lågen – og det gjorde jeg altid, forestillede man sig, hvorledes forbindelsen mellem Frau
Stein og Goethe har formet sig fra Goethes indtræden i Weimar 1775 til italiensrejsen 1786-88. –
En af dagene foretog jeg en fodtur langs Ilm-floden til slottet Tilfurt. Her boede – navnlig i sommertiden – Karl Augusts
moder: Enkehertuginde Anna Amalia, og her samlede hun om sig en kreds af Weimars kendte kunstnere og skønånder:
Goethe, Herder, Wieland, Knebel for blot at nævne de nærmeste, og her blev også de nyeste litterære produkter
læst.Ved sådanne sammenkomster spillede Fräulein von Göchhausen en fremtrædende rolle som oplæser! Hun var
hertugindens selskabsdame, hofdame, og det var i hendes gemmer, man fandt originalhåndskriftet til ”Urfaust”. –
Omkring dette slot lod hertuginden anlægge den skønneste park og have, som endnu er et besøg værd. –

Før jeg forlader Weimar vil jeg dog ikke glemme mit besøg på kirkegården, hvor Schiller og
Goethe blev bisat: ”Fürstengruft”, et mausolæum i klassisk stil. Deres familiegravsteder findes ret
ubemærket på den smukke kirkegård. Her findes også Christian Vulpius’ grav!

Martin Luther
Fra Weimar gik rejsen videre til Eisenach, for også denne by havde tillokkelse for den rejsende
studiosus! Eisleben var Luthers fødeby (10.11 1483). Han kom i skole i Eisenach og blev som
student sendt til Erfurth: Magister 1505 – Dr. 1512 – Professor 1508 i Wittenberg. 95 Theser imod
aflad på slotskirken i Wittenberg 31.10 1517. Rigsdagen 1521 i Worms. Luther erklæredes i:
”Rigens Akt” (det vil sige fredløs)! Frederik den Vise bortførte Luther til Wartburg, hvor han
erklærer, at munkelivet er: ”En stor misforståelse”. –
Oversættelse af ”Det Ny Testamente” på tysk. Senere fulgte ”Det gamle Testamente”. Luthers
bibeloversættelse er hans storværk! ”Den blev folkebiblen i de tyske lande og forbillede for
oversættelserne i de andre lande, hvor Reformationen fandt indpas”.
”Luther var en i historien næsten enestående sprogmester”. Hele bibelen udkom 1534. 1522 var
Luther atter i Wittenberg (6.3 1522) – Det nye kirkesamfund skulle bygges på guds ord, og alt, hvad
der stred mod guds ord som munkeløfter og adskillige dele af den gamle gudstjeneste skulle fjernes.
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Modersmålet – salmesang – dåb – og nadver skulle være hovedpunkterne i gudstjenesten. – Luthers
salme:
”Vor gud han er så fast en borg”.
Den er protestantismens kampsang! –
1525 giftede Luther sig med Katharine von Bora, der havde været nonne i Nimbchen ved Grimma;
Kejser Karl V ønskede at bringe orden i de kirkelige forhold i Tyskland. Det skulle ske i Augsburg
på Rigsdagen 1530 – ”Den augsburgske bekendelse”, der blev den lutherske kirkes
bekendelsesskrift (forfatteren af dette bekendelsesskrift var Philip Melanchton) Luther kunne
nemlig ikke deltage i mødet, da han var erklæret i: fredløs. Han opholdt sig i Koburg. Der opnåedes
ikke forlig mellem reformatorerne og katolikkerne. Luther døde 1546 i Eisleben.
Hvad jeg her har skrevet, er de tørre fakta om Luther, og under besøget i Eisenach og Wartburg
bliver hovedpersonen i dette åndshistoriske vendepunkt i Europa levende for en; men om selve den
åndshistoriske bedrift og Reformationens sejr gennem Luthers person vil jeg henvise til:
Jakob Knudsen (1858-1917): ”Angst og Mod ”: En historisk roman. Forfatteren følger
hovedpersonen fra fødsel til død: Luthers angst for fortabelse og hans mod gennem troen på gud!
Når jeg henviser til denne bog, da skyldes det jo, at den er skrevet af en åndsbeslægtet digter, der
har gennemlevet de samme anfægtelser og fundet fred i troen. Jævnfør Jakob Knudsen: ”Den gamle
Præst”, ”Livsfilosofi” og for øvrigt hans hele produktion. –
Lad mig i forbigående sige, at jeg 1921 – altså det følgende år – besøgte Worms og her stod overfor det vældige
Reformations-mindesmærke med Luther som midtpunkt og omgivet af hovedpersonerne i Reformations- kampen. –

Wartburg
Efter en forfriskning i ”Lutherkeller” i ”Lutherhaus” gik turen så til Wartburg. Ad ”Annental” og
den snævre og ejendommelige ”Drachenschlucht”, hvor der lige netop var plads nok for en lille
mand at knibe sig igennem. Her var det jo ikke først og fremmest Lutherminderne, der trak, men
nok så meget selve borgen og dens ”Sängersaal”.- Til mit hovedfags pensum hørte nemlig også et
ret grundigt kendskab til Mittelhochdeutsch: Niebelungenlied – Minnesangerne – Walther von der
Vogelweide – Wolfram von Eschenbach – Heinrich von Offerdingen (uhistorisk) osv..
Men først lidt om Wartburg: Bygget i årene 1067-1070; fra 1223 residens for landgreverne af
Thüringen. Restaureringen af borgen til den gamle ”pragt og herlighed” skyldes storhertug Karl
Alexander og hans hustru, fyrstinde Sofie. Karl Alexander var søn af Karl Friedrich, der igen var
søn af Karl August (Goethes ven og velgører).
Den 28. august 1867 blev 800 års festen for borgens beståen fejret, og om aftenen blev Liszt’s
Oratorium: ”Die Legende der heiligen Elisabeth”, opført. – Komponeret 1862. –
I Elisabethen- Gallerie, en smal gang i slottet har maleren Moritz v. Schwind foreviget legenden i
en serie billeder (al fresco). – I Sängersaal finder man ligeledes et Fresco-billede af Schwind: ”Der
Sängerkrieg”: Wolfram v. Eschenbach nærmer sig landgrev Hermann for at modtage sangerprisen,
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mens den overvundne Heinrich v. Offerdingen søger beskyttelse hos landgrevinden. Denne
sangerkrig fandt sted 7. juli 1207 –
I våbensalen: Rüstsaal ”smykkede” et utal af faner (erobrede) væggen: Blandt dem, og det stødte
mine patriotiske følelser, en dansk fane, og man læste følgende: 1848 erobret af kielerstudenter. Jeg
har ikke nærmere undersøgt den sag! –
Jeg kaster et sidste blik ind i ”Sängersaal”; jeg husker Minnesangernes islæt i den tyske
middelalders kultur, og jeg fremkalder i min erindring:
Holger Drachmanns digt om Walther von der Vogelweide (1170-1230):
“Walther von der Vogelweide
Døde, det er længe siden,
Stor og liden
Yder ham nu fuld respekt;
Men man gransker ej hans vægt,
Ej hans tale gang og færden;
Hvad han dengang var for verden,
er han ej for verden mer.
Hvad han sang, det har man glemt; Walther von der Vogelweide
Sang om Edens lyse have;
Hvad han bøded, har man glemt; Walther von der Vogelweide
Bøded med sig selv i fejde
For sin dyre sangergave Ellers var hans sange glemt!”
De to danske digtere: Drachmann og Jakob Knudsen har i deres forfatterskaber givet udtryk for de
følelser og lidenskaber, der besjælede dem, af moralsk, etisk, religiøs art – personlige eller sociale,
og de giver samtidig et billede af sig selv eller den tid, de levede i eller behandlede i deres værker.
Da jeg forlod Wartburg, passerede jeg Fritz Reuters villa, hvor han tilbragte sine sidste år, og hvor
også Richard Wagner havde boet! I denne villa er der indrettet et Reuter-Wagner museum.
Som det siges at gå med droschehestene, når de er på hjemvejen, således gik det også med mig. Jeg
satte farten op for at komme hjem til Sorø i tide for at være på alumnatet og ordne alt til drengenes
ankomst til skoleårets begyndelse: 19. august 1920.
Oehlenschläger
Hjemturen gik over Halle – Magdeburg – Rostock – Warnemünde – Gedser. Men et lille ophold
måtte jeg da gøre i Halle an der Saale – en enkelt dag – og hvorfor? Jo her var det jo, at
Oehlenschläger fornyede kendskabet og venskabet med Henrik Steffens. Det er overflødigt at dvæle
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ved Steffens’ besøg i København 1802 og hans forelæsning om den romantiske filosofi, som havde
til følge, at Oehlenschläger gik hjem til sit logi og skrev: ”Guldhornene”.
I 1806 drog Oehlenschläger ud på sin store udenlandsrejse: 4 år, og han gjorde ophold i Halle for at
være Steffens’ gæst. Steffens var professor i naturfilosofien ved universitetet i Halle. Medens
Steffens sad fordybet i sine naturhistoriske studier deklamerede Oehlenschläger stykker af sin
romantiske digtning i stuen ved siden af: ”Hakon Jarl” osv.
De to ”sværmerier” gik ikke godt i spand sammen: Venskabet kølnedes. Dertil kom, at
Oehlenschläger længtes hjem. Han var jo ny-forlovet med Christiane Heger; det var en yderligere
inspiration til romantisk sværmeri, og ud fra denne følelse digtede han sit bekendte digt:

”Hjemve” (Melodi af Carl Nielsen).
”Underlige aftenlufte!
Hvorhen vinker I min hu?
Milde, lune blomsterdufte!
Sig, hvorhen I bølge nu.
Går I over hviden strand
til mit elskte fødeland?
Vil I der med eders bølger tolke,
hvad mit hjerte dølger.
Matte sol! Bag bjergets stene
Luerød du daler ned;
Og nu sidder jeg alene
I min dunkle ensomhed.
Hjemme var der intet fjeld;
Ak! Så er jeg ude vel?
Skal i nat ej barnligt blunde
I min Herthas grønne lunde.
Stille! Stille! Hisset gynger
Båden mellem siv og krat;
Sødt en mø med citren synger
I den tavse, lune nat.
Hvilke toner! Milde lyst,
Hvor du strømmer i mit bryst!
Men hvad savner jeg og græder,
Mens hun dog så venligt kvæder?
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Det er ej den danske tunge,
Det er ej de vante ord,
Ikke dem jeg hørte sjunge,
Hvor ved hytten træet gror;
Bedre er de vel måske,
Ak! Men det er ikke de!
Bedre, tror jeg vist, hun kvæder!
Men – tilgiver, at jeg græder.
Tager ej min sang for andet,
End et ufrivilligt suk!
Længselsfuldt heniler vandet,
Aftnen er så blid og smuk.
Mangen sådan aftenstund –
Sad jeg i min kære lund.
Mindet vender nu tilbage –
Det er årsag til min klage.
Tidlig misted jeg min moder,
O, det gjorde mig så ve!
Danmark er min anden moder,
Skal jeg mer min moder se?
Livet er så svagt og kort,
Skæbnen vinker længer bort.
Skal jeg med den sidste varme
Trykke mig i hendes arme?
Vi ser for os den unge, forelskede digter siddende på klippen ud mod Saale – floden! Og nu i 1920
sidder jeg på samme sted! Også jeg glæder mig ved tanken på hjemkomsten til Danmark efter en
dejlig rejse! Oehlenschläger har selv angivet stedet: Slottet Giebichenstein! –
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Min Tysklandsrejse 1921
Jeg havde fået blod på tanden, og det forekom mig, at min sidste rejse havde givet mig større
selvtillid med hensyn til sproget. Succesen måtte følges op. – Da ferien nærmede sig, traf Thomsen
og fru Inger og jeg aftale om at slå følge et stykke af vejen. Thomsens var jo blevet gift 1920, og nu
skulle det altså være en lidt forsinket bryllupsrejse. Dr. Helms stødte til, og vi fulgtes ad til
Hamburg pr. båd fra Korsør til Kiel! I Hamburg tog vi afsked med Helms og fortsatte til:
Hildesheim
Vi ville gerne besøge denne for sine mange bindingsværkshuse så beundrede by, og vi blev ikke
skuffede. Hvordan der ser ud der nu, ved jeg ikke, men i 1921 fandtes der mange hundrede sådanne
pragtbygninger, og man kunne se, at der blev værnet om dem: Knochenhauer Amtshaus
(Slagterlavets hus). Men også mange helt private huse og gårde lokkede os indendørs, men vi måtte
videre til:

Markedsplads med ”Knochenhauer Amtshaus” til venstre.

Goslar
Her blev fru Thomsen syg og måtte holde sengen i vort hotel: ”Zum Brusttuch”. Her fik vi en
pragtfuld forplejning, og Thomsen og jeg hjalp fru Thomsen med at komme på benene igen. Ind
imellem foretog Thomsen og jeg spadsereture i omegnen og glædede os over byens seværdigheder,
der var gamle, men forskellige fra Hildesheim. Jeg henviser til min samling af rejseførere og kort,
da det ikke er min mening at gå i detaljer på denne tur. Nu ved I jo, hvordan jeg rejser: Til fods med
rygsæk, nøjsomt og helt alene, bortset fra starten! –
Jeg tog afsked med familien Thomsen for at besøge Harzen. Og vi aftalte, at jeg skulle vende
tilbage til ”Zum Brusttuch” efter min udflugt! Hvis de var blevet raske, ville de alene fortsætte til
Italien, Rom, og jeg kunne frit vagabondere rundt i Tyskland. Fra afskeden findes et billede af mig
med rygsæk og stok, tilsyneladende i højt humør. Ved min tilbagekomst var Thomsens lige rejst
sydpå, og jeg fulgte efter til Göttingen. Se min: ”Führer durch Goslar am Harz”; men særlig
seværdig er torvet med Rathaus og Kaiserwörth: Klædehandlernes Gilde, nu hotel. I byens udkant
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ligger slottet Kaiserhaus, der nu er museum. Og så gik turen – til fods – langs Okertal til Altenau og
Torfhaus og Brocken.
Brocken
Vandreturen var interessant og bød på mange skønne partier, skov og mark, klipper og vandfald;
men vigtigst af alt var, at jeg nu var helt fri og uforpligtet. Skoleåret var forløbet godt, og jeg
begyndte at slå rod i min stilling og i mit arbejde, både pædagogisk og i den særlige opgave som
tilsynsførende på kostskolen. Den tyske Mark var jo billig og tillod mig at leve efter behag, også
dette var for mig noget helt nyt!
Og nu stod jeg altså på selve: Bloksbjerg, hvorhen så mange i årenes løb havde ønsket mig, og det
forstår jeg så godt af mange grunde. En af grundene er den, at stedet er, hvad naturen angår,
frastødende: Stenbrokker, kastet hulter til bulter. Og hotellet er lidet indbydende, hæsligt udvendigt
og indvendigt, oversvømmet af ”Wandervögel”, alle rum tæt belagt; således sov jeg i rum med 3
andre mig ganske ubekendte personer. Luften trykkende! Og forplejningen tilstrækkelig, men uden
nogen som helst formildende tilsætning, og ved solens opgang, der bivånedes af talrige ynglinge,
der ledsagede dens fremkomst med jubelbrøl: wunderbar, fabelhaft, kolossal, skyndte jeg mig bort
med bevidstheden om, at jeg aldrig skulle komme den vej mere. Jeg kunne højst ønske at sende
eventuelle ”venner” på afvænnings- eller afsoningsophold derhen! (Jf. mine billeder).

I denne helvedes lokalitet havde man også sine egne penge –. Det var jo i efterkrigsårenes inflation
- og sedlerne bar et billede af heksenes rejse til Bloksbjerg pr. kosteskaft. Jeg har desværre ikke
gemt et eksemplar. De kunne jo ikke bruges uden for Bloksbjerg. – Med Brockenbanen rejste jeg
mod syd-øst til Schierbe, besøgte grotterne og drypstenshulerne: Baumannshöhle og
Hermannshöhle i Rübeland. Det var interessant, men det behagede mig ikke, og jeg var glad, da jeg
kunne nyde solens varme over indgangen.
Med Reichspostwagen kørte jeg til Treseburg ved floden Trese og vandrede langs floden til Thale.
Floddalen hed Bodetal og var meget indtagende. ”Rosstreppe” og ”Hexentanzplatz” var nogle af de
navne, som den tyske fantasi havde givet visse lokaliteter (Jf. billeder fra heftet: ”Wanderung im
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Bodetal”).– Videre gik min vandring til Halberstadt – Wernigerode – Harzburg og Goslar. Thomsen
og frue var lige taget af sted, og så pakkede jeg også min rygsæk og tog til:
Göttingen
Dette var altså mit eget indtryk af besøget på Brocken! Hvad havde vist mig vejen derop? For det
første havde jeg jo under studiet læst Goethe: ”Faust I Walpurgisnacht” med Faust, Mephistopheles
og hexene. Og det er jo ikke hjertevarmende selskab. Men ”Heines Harzreise” hørte også med til
rejseforberedelsen, og vil man have en digters dom over naturen undervejs, selve Bloksbjerg med
dets skønhedsforladte sceneri, folkelivet, i særdeleshed studenterlivet, som det former sig, når
studenterne på deres udflugter besøger stedet, ja, da læs Heines: ”Die Harzreise”, der tegner dette
portræt af en tysk student:
”Dieser (der Greifswalder) war ein Mann aus jenen Zeiten, als die Läuse gute Tage hatten, und die
Friseure zu verhungern fürchteten. Er trug herabhängend langes Haar, ein ritterliches Barett,
einen schwarzen, altdeutchen Rock, ein schmutziges Hemd, das zugleich das Amt einer Weste
versah und darunter ein Medaillon mit einem Haarbüschel von Blüchers Schimmel. Er sah aus wie
ein Narr in Lebensgrösse“ –
Heine var jo student fra Göttingen og i sin Harzreise skildrer han atter med skånselsløs ironi og
kritik livet i Göttingen og specielt ved universitetet. Uforglemmelige professorportrætter, som gør
det forståeligt, at han blev relegeret (bortvist) fra universitetet. – Efter nogle års forløb vendte han
dog tilbage og fuldendte det juridiske studium (1825). Han var da 28 år gammel (født 1797 i
Düsseldorf).
Men jeg forlader Harzen, og med Heines: ”Buch der Lieder” (1827) i erindringen for ikke at sige i
hjertet træder jeg ind i Göttingen; i denne by tolker han de unges, særlig de unge mænds, forhold til
kærligheden, dens varme og lidenskab, lykkefølelse og sorger og skuffelser; men det kender I jo alt
sammen:
”Im wunderschönen Monat Mai
Als alle Knospen sprangen,
da ist in meinem Herzen
die Liebe aufgegangen.
Im wunderschönen Monat Mai
Als alle Vöglein sangen,
da hab’ ich ihr gestanden
mein Sehnen und Verlangen
Wenn ich in deine Augen seh’
So schwindet all mein Leid und Weh;
Doch wenn ich küsse deinen Mund
So werd’ ich ganz und gar gesund!“
Osv.
Hvad der i særlig grad drog mig i selve Göttingen var universitetet og ”Der Göttinger Hainbund
Kreis”. Det kræver en forklaring: Ordet Hain betyder: en lund eller skov – i dette tilfælde en
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egelund uden for selve byen. Digteren Klopstock havde i et digt: ”Hain und Höhe” ladet ordet Hain
symbolisere det nordiske, germanske, således at det skulle betyde: Offerlunden, den nordiske
gudeverden: Odin osv. – Derimod skulle ordet Höhe symbolisere det græske, klassiske Parnas, og
således stilledes de to begreber: Klassisisme og Germanisme over for hinanden.
Gerstenberg, Herder, Klopstock slog til lyd for, at germanerne havde en ligeså gammel og særlig for
dem gældende kultur og kultus som grækerne og romerne. Det gjaldt bare om at vække den til live
igen eller overhovedet at genføde den. Altså, som opposition mod den sydlandske (græske,
romerske, franske) unatur fremhævede man den nordiske saga og sagnverden, den nordiske natur,
den nordiske litteratur – det nordiske sprog – i det hele taget alt, hvad der var frugt af nordisk ånd
og natur.
Alt det, der efterabede det klassiske, forfulgte man og om muligt ødelagde og brændte man. Og i
Göttingen samlede en kreds af ynglinge sig om disse ideer. De samledes i skoven: ”Der göttinger
Hain”. Svor, at de ville kæmpe for de nye ideer og holde ubrydeligt sammen og udbrede disse
tanker i digte, skrift og tale. Dette skete i 1772. Deres navne står på den mindesten, der er rejst på
stedet; den er ganske beskeden:
Heinrich Christian Boie (1744-1806)
Johann Heinrich Voss (1751-1826)
Ludwig Hälty (1748-1776)
Christian Stolberg (1748-1821)
Friedrich Stolberg (1750-1819)
Anton Leisewitz (1752-1806).

Lidt fjernere, men idemæssigt tilsluttet:
Matthias Claudius (1740-1815):
August Bürger (1747-1794).

Klopstock og Goethe aflagde dem besøg som deres beskyttere! Klopstock var deres store forbillede,
og hans fødselsdag blev fejret. Var han ikke selv til stede, var der dog stillet en lænestol frem til
ham. –
De var såre frodige bidragydere til deres Musenalmanach (udgiver: Boie), og af deres værker kan
særlig nævnes: Voss: ”Luise”. En idyldigtning i 3 sange, som er en forgænger for Goethes:
”Hermann und Dorothea”, altså i Hexameter-rytme. Endvidere Bürgers: ”Lenore”, en romance, der
bringer den danske folkevise: ”Aage og Else” i erindring.
I det hele taget har dansk digtekunst taget ved lære: Ewald, Baggesen, Oehlenschläger, Ingemann
osv. og omvendt!
Man må ikke glemme Bürgers: ”Münchausens wunderbare Reisen” (1786).
Og så står jeg i Frankfurt a. Main
Frankfurt am M.
Jeg slår op i min fører under den gruppe af hoteller, der lyder: ”Grössere Häuser am Hauptbahnhof”
og udvælger mig: ”Hotel Basseler Hof, christliches Hospitz (150 Zimmer)” – Jo, jo, man kender jo
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sit eget værd og ønsker at repræsentere sit fædreland på værdig vis. Muligvis har jeg også omtalt
mig selv som Dr. Jeg havde jo anbefalingsskrivelse med fra undervisningsministeriet. Jeg var
hurtigt klarover, at jeg var kommet til en storstad, der adskilte sig ganske fra de hovedstæder og
universitetsbyer, jeg hidtil havde besøgt.
Frankfurt var international! De andre små hyggelige byer betød kun noget i de små
”knaldfyrstendømmer”, jeg hidtil havde ”hjemsøgt”. – Der betød universiteterne og kunstnerne
noget – her var det småt med berømmelsen.
Frankfurt var en af Europas betydeligste handels- og industribyer, og her var det de store bankhuse
og børsen, der betød noget. Og her følte jeg, at jeg var kommet blandt ”ligemænd”. Hvad havde
lokket mig herhen? Goethe! Det var jo hans fødeby, hvor han hørte hjemme de ca. 25 første år af sit
liv. Jeg søgte straks hen til ”Am Hirschgraben” og der besøgte jeg ”Goethe Haus”, som nu er
museum. Fra billeder og Goethes egen beskrivelse i: ”Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit”
havde jeg et sikkert billede af Goethes hjem i dets første udseende og siden efter ombygningen.
Jeg fik hurtigt tilfredsstillet min nysgerrighed med hensyn til Frankfurt, og når jeg på senere rejser
har passeret byen, har jeg aldrig følt nogen trang til at gøre holdt der.
Dog, et minde vil jeg berøre: Efter at jeg i dagens løb havde besøgt mine ”bank- og
børsforbindelser”, ville jeg ”spænde fra” og tilfredsstille mit kunstneriske behov – dog først efter at
have tilfredsstillet det legemlige! – Jeg så, at Arthur Schnitzlers skuespil: ”Reigen” blev spillet på
teatret; men før teatertid ville jeg mætte bændelormen (das Bandeltier), og købte til det formål en
pose blommer, som jeg satte til livs ved en frugtvogn foran banegården.
”Røverhistorien”
Mens jeg stod der, blev jeg tiltalt af en ”gentleman” i ulastelig blå cheviothabit med en engelsk
stråhat på hovedet – så talende: ”Zeigen Sie mir Ihren Pass! Bitte!” På mit noget forbavsede
spørgsmål, hvorfor? Drog han frem af sin lomme et skilt og sagde:
”Ich bin Detektive! Sie haben eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Grossverbrecher, der zweimal
hunderttausend Thaler gestohlen hat! Wo wohnen Sie?“
“Baseler Hof!“ “Das sieht verdächtig aus! Da kehren die grössten Verbrecher ein!“ “Das Hotel ist
doch ein christliches Hospitz“.“Eben deshalb!“ –
Vi fulgtes ad hen til hotellet. Jeg hentede mit pas og mine øvrige anbefalinger på mit værelse, idet
jeg dog frabad mig hans følgeskab i elevatoren. Da han så, at jeg havde rent mel i posen bukkede
han ærbødigt for mig og sagde:
”Verzeihen Sie mir Herr Dr. – aber die Grossverbrecher kehren immer in den besten Hotels ein”.
Ikke desto mindre fulgte han mig til teatrets indgang og fortalte mig detektivhistorier, bl.a. om tyve,
der i malerisamlinger skar lærrederne ud af rammerne og gjorde store forretninger.
Og så gik jeg ”i teatret”. Da stykket var forbi, var jeg blevet virkelig rigtig sulten og vederkvægede
mig i en restaurant i nærheden. Jeg kan huske, at jeg, da jeg forlod teatret, var ængstelig for, at
”detektiven” skulle vente på mig for at underholde mig med flere af sine ”afsløringer”. Dette var
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dog ikke tilfældet. Jeg pakkede rygsækken ”und machte mich aus dem Staube!” (gjorde mig
usynlig).
Heidelberg
Det er stadig mit studium, der har bestemt min rejses rute og det har altid været min sædvane, når
jeg nærmede mig et af disse berømte steder, da at træffe omhyggelige forberedelser for ikke at
ødelægge det første indtryk. Jeg tog ud på Hotel Darmstädter Hof – et godt hotel! Jeg tog mit bad,
hvilede godt ud, spiste et godt måltid og følte mig således godt rustet, og kuren lykkedes: Ad
hovedgaden gik jeg først til universitetet, der lå på en stor åben plads.
I hovedgaden havde jeg passeret: ”Zum Ritter”, den berømte restaurant, og den overfor liggende
domkirke. Jeg nød turen og de gamle bygningers gamle kolorit. I et hjørne af pladsen førte en lille
bane op til slottet. Vejret var det bedste, og her tilbragte jeg – så vidt jeg husker, hele
eftermiddagen: Slotsruinen og slotshaven opfyldte mine største forhåbninger! Aftenen tilbragte jeg
højere oppe ad bjerget i restauranten: ”Molkenkur”; her nød jeg også middagen og den skønneste
udsigt over slottet, floden og byen. Der var det skønneste måneskin.

Udsigt over slot og flod fra ”Molkenkur”.

En sådan oplevelse glemmes ikke, og endnu står Heidelberg for mig uforglemmeligt skønt. Jeg
forblev her nogle dage, og vendte daglig tilbage til disse steder. Vejen førte videre opad til Königstuhl,
og derfra frembød der sig naturligvis den allerskønneste udsigt over byen og floden og bjerget på
den modsatte Neckarbred: ”Heiligenberg”! Med min umættelige vandrelyst er det en selvfølge, at
jeg også skulle over for at se, hvad hemmeligheder der gemte sig her. Efter at have passeret broen
slog jeg ind på en spadseresti, der førte opad: ”Der Philosophenweg”. Det lød så hyggeligt hjemligt.
Et stykke fremme stod der et lille Bismarck-tårn, og det besteg jeg, og gennem min kikkert nød jeg
nu hele sceneriet! To studenter fandt også vej herop. De lånte kikkerten, og dermed var
bekendtskabet gjort: Det var studenterne Peters og Olofs.
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Peters og Olofs! På deres spørgsmål om, hvor jeg agtede mig hen, fortalte jeg, at jeg ville op til
toppen af bjerget, fordi jeg i min fører havde læst, at der deroppe skulle findes store udgravninger,
der fortalte om bebyggelse fra sten- og bronzealder og om Keltere – Germanere og Romere. Det
ville de ikke tro og derfor fulgte de mig derop! De blev overbeviste og takkede grundigt! På vejen
op og ned ad bjerget faldt samtalen på forskellen mellem tyske og danske, gymnasie- og
universitetsforhold: struktur og krav.
Imidlertid var vi nået tilbage til byen. Jeg indbød dem på et glas vin, og de førte mig ind i den
allerhelligste af deres studenterknejper, hvor alle deres trofæer fra deres ”sene” udflugter ved
nattetide og i ”højt” humør var udstillede. Vi kom også til at tale om deres studenter-dueller:
mensur (duel på sabler mellem studenter). De inviterede mig til at overvære 12 sådanne ”partier”
den næste formiddag fra kl. 6 til 12. –
I samtalens løb anbefalede de mig at tilbringe resten af dagen på en udflugt op ad Neckar til
Neckarsteinach og Neckargemünd og Dilsberg. Jeg tog med flodbåden op ad floden og besøgte
”Die Schwalbennester”: 4 gamle borgruiner, der lå på bjergsiden som svalereder, ubeboede og
tilgroede.
Dilsberg er en lille by på toppen af en stejl ø. Formet som en sukkertop. Deroppe skulle man tro, at
man var himlen nærmere; men nej: deroppe lå et fængsel, og beboerne var hovedsagelig beskæftiget
ved dette fængsel. Turen tilbage til Heidelberg foretog jeg til fods gennem skoven og nåede ved
aftentide Molkenkur og nød min middag på dette skønne sted.
Næste morgen kl. 5 var jeg som aftalt i Hirschgasse. Olofs tog imod mig og anbragte mig inde i et
lille pulterkammer på 1. sal bag en til- klistret rude, som man kunne ”ånde” udsigt igennem. Og her
mødte jeg min gamle ven og studiekammerat og soldaterkammerat Axel Bierring Prip, som nu var
ude for at opleve Tyskland ligesom jeg selv.

(Han søgte jo Sorø samtidig med mig; men havde givet Hartvig Møller i Hellerup Gymnasium løfte om at komme der,
og det blev min chance. Han lever endnu og har været rektor ved Statsskolen i Randers).

Om disse mensurer vil jeg ikke berette! Det var så råt og fremmedartet, at ingen sammenligning
med dansk kultur kommer på tale. Men så havde jeg også set det! Prip og jeg spiste frokost sammen
og knyttede forbindelsen fra ”gamle dage”. Vi drog hver sin vej; men det mærkelige skete, at vi –

166

uden at have aftalt noget – mødtes i by efter by, til vore veje skiltes endeligt i Würzburg. To sjæle
og én tanke. Vort studium lagde ruten, der var den samme!
Med hensyn til Hirschgasse og mensurerne, da henviser jeg til mine billeder fra turen!

Efter mensur

Mit besøg i Heidelberg skyldtes først og fremmest byens berømmelse, berømt for dens beliggenhed
og ry som universitetsby; men for mit vedkommende skyldtes det også, at jeg under studiet havde
gjort bekendtskab med: Heidelbergromantikerne. Den romantiske skole i Jena har jeg omtalt; og
den byggede hovedsageligt på den romantiske filosofi. Den romantiske skole i Heidelberg byggede
på den jenensiske skole; men de var ikke alene poetisk grebne og filosofisk begavede! det nationale
spillede for dem en altovervejende rolle.
De fordybede sig i den germanske, specielt den tyske oldtid og middelalder på alle områder:
Arkæologi og filosofi: Dialekter og det tyske sprog, både dets litteratur og sproghistorie. De
samlede folkeeventyr og folkebøger og folkeviser. De opsøgte minder om deres folks fortid i form
af kunst og håndværk og folkeminder af enhver art, som samledes i museer og biblioteker.
Jeg behøver bare at nævne brødrene Grimm: Jacob Grimm (1785-1863) og Wilhelm Grimm (1786-1859): ”Deutsche
Kinder und Hausmärchen” (1812). Inden for sprogvidenskaben er deres navne knyttet til: ”Wörterbuch der deutschen
Sprache”, et kolossalt værk, der endnu ikke er færdigt. Man går aldrig forgæves til denne samling af bind, hvor hvert
eneste ord forklares i alle dets betydninger ved anvendelse af citater fra kendte kilder. Den har været forbilledet for
”Ordbog over det danske Sprog”, af Verner Dahlerup. –
Men også Clemens v. Brentano og Bettina Brentano og Achim von Arnim har sat sig et minde ved udgivelsen af: ”Des
Knaben Wunderhorn” (1808). Det er en samling af tyske folkeviser. Herder var foregangsmanden og vækkeren, og
mange komponister har her fundet egnede emner til deres kompositioner, der ofte høres endnu.
Men også Joseph Freiherr von Eichendorf (1788-1857) hørte til denne kreds, og han huskes for sine lyriske digte og
måske særlig for romanen: ”Aus dem Leben eines Taugenichts”. Dette værk blev dramatiseret og spilles! – Heinrich von
Kleist (1777-1811). Han var dramatikeren, den største efter Schillers død. ”Kätchen von Heilbronn”, “Die
Hermannsschlacht”, ”Der Prinz von Homburg”, ”Der zerbrochene Krug“, og romanen: ”Michael Kohlhaas”. De
rummer stærke følelser: Kærlighed og patriotisme, men også megen humor, læs ”Der zerbrochene Krug”. Disse
dramaer hørte til mine opgivelser til embedseksamen. Jeg havde jo Schiller til speciale, og Kleist var hans ”elev”. –
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(Da jeg i 1938 var i München, så jeg på teatret: ”Prinz von Homburg”. I tiden før 2. verdenskrig blev tysk
nationalfølelse og krigsgalskab jo pisket frem på alle tyske scener: I Bayreuth: Wagner! I München overværede jeg
”Die Meistersinger von Nürnberg”! I Heidelberg overværede jeg “Faust I” i Schlosshof. Og her kunne jeg også have set
Eichendorfs: ”Aus dem Leben eines Taugenichts” som drama. Men det var altså i 1938).

Jeg besøgte Heidelberg med de største forventninger, og disse forventninger blev opfyldt så meget
som rimeligt for en dansker. At tyskerne ser med den allerstørste beundring på byen, dens
omgivelser, historie og studenter-tradition kan ikke undre. Den tyske digter: Wilhelm MeyerFörster har skrevet romanen: ”Karl Heinrich”, og over den er udført og opført skuespillet: ”AltHeidelberg” med digtet:
“O, alte Burschenherrlichkeit
Wohin bist du geschwunden?
Nie kehrst du wieder, goldne Zeit,
So froh und ungebunden!
Vergebens spähe ich unter
Ich finde deine Spuhr nicht mehr.
O, jerum, jerum jerum
O, qua mutatio rerum!
Den Burschenhut bedeckt der Staub,
Es sank der Flaus in Trümmer.“
Osv.
På slotsterrassen i slotshaven står der et mindesmærke, en statue af digteren Viktor von Schiffel
(1826-1886):
“Alt Heidelberg, du feine
Du Stadt an Ehren reich
Am Neckar und am Rheine
Kein andre kommt dir gleich“.
Osv.
Da jeg i 1954 havde sendt studenterne hjem på sommerferie, rejste Lisbeth, Else, Gerda og jeg til
Schweiz og boede i Arosa, Graubünden efter indbydelse fra Bente og Jules Mangold.
På hjemrejsen besøgte vi Luzern og rejste videre til Heidelberg for at give Lisbeth og pigerne et
indtryk af denne skønne universitets- og studenterby! Men ak! Else og Gerda og jeg besøgte slottet!
Men byen var jo fyldt af amerikanske tropper (af alle farver). Der var trængsel overalt af turister.
Det var en søndag. Mit gamle hotel var ”belagt” med tropper og vi boede hos Metzgermeister
Scheuermann, solidt og godt, men ikke ”Darmstädterhof”. Vi spiste i ”Zum Ritter”; men tonen var
forandret, selvom huset var ubeskadiget (besættelsestropper overalt).
”Molkenkur” var afspærret og dermed udsigten: besættelsestropperne. Det var altså en stor
skuffelse. Børnene og Lisbeth skyndede på for at komme bort fra Heidelberg.

168

Dette var mit sidste besøg i Heidelberg. Efter 2. Verdenskrig har jeg ikke besøgt Tyskland, kun rejst
igennem.
Mine følelser overfor selve det tyske ”folk” og den tyske ”ånd” har ”taget skade”!
Jeg har i det foregående berettet om mine to første rejser, der jo gik til Tyskland. Motiveringen for
disse to rejser var jo at underbygge min viden ved selvoplevelse, da jeg jo havde måttet nøjes med
teorien: bøgerne! Jeg gjorde den opdagelse, at min teoretiske tilegnelse er langsommere end den
praktiske tilegnelse. Også på andre områder – pædagogikken – tror jeg, at jeg må se i øjnene, at jeg
som praktisk skolemand - opdrager - omgang med ungdommen – har gjort en ”bedre figur” end som
meddeler fra katederet! – Men lad andre bedømme den side af sagen. –
1922
Sommerferien 1922 tilbragte jeg hjemme hos mine forældre i Hvorup på grund af den sorg, der
besjælede os ved Sørens så triste død! Hidtil havde alt jo formet sig så lykkeligt i hjemmet for os
alle, og Søren, der jo var faders højre hånd på gården, var elsket af os alle! Nu tog Christian afsked
med handelen for at hjælpe fader i landbruget, og langsomt genvandt vi energien.
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Studierejsen til England i 1923
Da engelsk jo var mit ene bifag, og da jeg havde undervist i dette sprog i 4 år uden at have:”talt
med en englænder”, ansøgte jeg om et studielegat for at deltage i et feriekursus i London, og
ansøgningen honoreredes med 650.- kr. Efter overstået optagelsesprøve til skolen og efter deltagelse
i ”Regensens 300 års jubilæum” tog jeg hurtigst muligt af sted til London. Her orienterede jeg mig i
denne vældige by. Jeg boede nogle dage i Wathams Temperance Hotel (afholds-) på Algate HighRoad og tilbragte dagene i Westend.
Derpå gik turen til Oxford, da jeg jo måtte studere engelske kollegie- forhold. I kupeen mødte jeg
frøken Sophie Petersen – ”hele Danmarks Sophie”. Da hun havde ”studeret” mig nøje et stykke tid,
og vi var gået ”fra borde” på banegården i Oxford, bevægede vi os på hver sin side af Oxford
Highstreet mod Magdelin College. Det blev hende for stor en fristelse. Hun måtte have at vide,
hvem jeg var, og hun vadede med hele sin rygsæk – og den var ikke af de små – over gaden, slog en
klo i mig og præsenterede sig.
Vi skiltes, hun for at fodture i de skotske bjerge, og jeg for at tage tilbage til London efter en uges ophold i Cambridge.
Det fik et efterspil. Da jeg en dag sad på floddamperen på Themsen for at besøge Windsor Castle, kom jeg i snak med
en kursusdeltager: Frøken Margrethe Koch – en søster til nordpols- eller grønlands- forskeren Lauge Koch. I samtalens
løb sagde hun, at hun havde en hilsen fra Sophie Petersen til en kursusdeltager, der hed Lukas Pedersen, men at hun
ikke havde kunnet opspore samme. ”Tag Dem i agt!” sagde jeg: ”han sidder Dem ganske nær!” –
Senere hen mødtes Sophie og jeg hos lektor Hjort. Hun var hans censor i naturfag, og det gav anledning til stor
”gensynsglæde” – Hun var jo et strålende menneske, en stor pædagog og videnskabskvinde, der havde rejst jorden rundt
flere gange. Sit ydre gjorde hun ikke meget ud af; men hun virkede stærkt ved sin personlighed og overordentlige
viden! - Sikken et humør hun bragte med sig! –

Selve kurset var udmærket. Dr. Snellman var dets leder, mr. Perret og mr. Allan Walker var
inspirerende lærere og effektive førere på turen til Windsor og Surrey- Hills og naturligvis de store
museer (Tower), kirker og parker osv. Kursus havde ”til huse” i Queens College i Regents Park, og
jeg boede i forstaden Ealing langt mod øst – nej vest! Med Underground fra Paddington Station.
London
Harwich – Parkstone Kay – Liverpool Street Station: Et kaotisk, imponerende terræn af spor. Og
som sagt tilbragte jeg de første dage i London for at orientere mig, og jeg boede i Wattams Hotel på
Algate Highroad. Hyggeligt! – Dette lå på hjørnet af Middlesex Road: Det usleste kvarter i London.
Når jeg om aftenen kom tilbage fra min sight-seeing i Westend, mundede Underground’en ud i
Middlesex Road. Jeg var helt bange og vovede ikke at komme for sent hjem.
Senere hen foretog vi kammerater udflugter for nærmere at udforske Eastend. Vi lod ure og penge
blive hjemme i pensionaterne. Men efter mine udflugter til Oxford og Cambridge hentede jeg
bagagen i Wattams Hotel og flyttede vestpå til mit pensionat i Ealing: En forstad på ca. 60.000
indbyggere. Her var helt landligt og hyggeligt!
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Postkort

Som sagt blev vi fra kursus ført rundt til alle de kendte seværdigheder: Jeg henviser til mine
billedbøger og kort: Westminster- Abbey – St. Pauls – Temple – British Museum – National
Gallery – Tate Gallery – osv. Tower – Hampton Court – Richmond Park – Ken Gardens –
Kensington Gardens – Hyde Park osv. osv. Mens jeg sidder og noterer disse steder op, dukker
stadig flere seværdigheder op i hukommelsen. En af de ting, som jeg nødvendigvis måtte besøge
var:
Windsor Castle og Eton!
Windsor Castle står for mig som en stor grå kolos! Vi besøgte kun museumsafdelingen! Kongen
indbød os ikke! – Men derimod var Eton School en spændende oplevelse. Straks, da jeg gjorde min
entre i Sorø, hørte jeg jo om denne verdensberømte skole, der talte så mange berømte navne. Den
blev grundlagt 1440 af Henrik den VI. De mange elever boede delvis på selve skolen (ca. 100).
Resten boede i byen i pensionater. De bar alle uniform, en mærkelig dragt: Meget kort jakke og
stråhat, der holdtes fast til hagen ved hagebånd.
At være Eton elev var en ære i sig selv, og det toges ikke så nøje, om det gik hårdt til mellem
eleverne. For eksempel fik vi demonstreret straffemetoderne: Et skab ved siden af katederet
rummede således risene! Straffen blev aftalt, og to elever tampede løs på delinkventen, indtil
læreren, der var tilskuer, sagde stop! Det henledte jo tanken på danske forhold, der jo på
kostskolerne og opdragelsesanstalterne kunne være skrappe nok! drøjeri og hustugt! –
De gamle traditioner holdtes i hævd og ære, og således blev nogle af de gamle klasserum bevaret og
skånet med stolthed: Lerstampede gulve, faste borde, der var nedrammede i lergulvet. Pultene
sønderskårne af ”flittige elever”, og høje egetræspaneler, der var ”pyntede” med elev-navne, der var
skåret ind i træet. Hvis ”kunstneren” senere hen nåede til ære og værdighed i samfundet, blev dette
navn særlig fremhævet og demonstreret for turisterne. Hvis der i enkelte klasser blev opført særlige
egetræspaneler, blev denne form for udsmykning straks iværksat.
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Lad alt dette være et bevis på englændernes særlige traditionsbundne skolestruktur! Eleverne
rekrutteredes fra gamle slægter for en stor del, og de blev indmeldt ved fødselen eller før, og de
skulle ikke gennemgå nogen særlig optagelsesprøve. –
Engang – medens jeg var stedfortræder for rektor Bohn under dennes sygdom, altså 1953 – fik vi
besøg af Stevenius Nielsen, gammel soraner og direktør for Industriforeningen, der gerne ville
fremvise sin gamle skole for den englænder, der da var engelsk ambassadør i Danmark. Jeg har
glemt hans navn:( jo, mr. Berthoud, senere adlet: Sir). Han ønskede grundig besked om forholdene
på en dansk kostskole. Han var så videbegærlig, at han ikke var til at løsrive fra Akademiet og
kirken, selv om Stevenius Nielsen skyndede på for at nå ”middagen” i København. Særlig
forbavsedes han over at høre, at skolen var meget demokratisk, og at betalingen var derefter, altså
meget lav. Som slutreplik sagde han: ”Ak! Bare vi kunne opnå sådanne forhold: økonomisk og
elevmæssigt i England for blot 50 % af vore elever! –
Det taler jo om englændernes konservatisme og stolthed af: ”The aristocracy”. Der er ingen, der
drømmer om at ændre ved disse former – heller ikke arbejderne i minerne! –
Men hvad! Vi i Sorø ønsker jo selv de ”gode, gamle” forhold tilbage! Det forekommer os, at
udviklingen går for hurtigt:
”Alt godt er ikke nyt, og alt nyt er ikke godt”. –
”Med skubkarren kører man minderne væk fra de gamle dage!”
Men spørg de gamle soranere.
Den faglige og videnskabelige opdragelse tilgodesås som i andre skoler. Med hensyn til den
legemlige kultur, da drives der megen sport: cricket og fodbold osv. og derom minder jo også
roning og kappestriden mellem universiteterne: Oxford og Cambridge eller kostskolerne. Cricketspillet i Sorø er jo indført fra Eton. Lad mig nøjes med dette og henvise til mine billedhæfter og
kort. Takket være denne opdragelse til sportsmænd og gentlemen bidrog mange af eleverne fra
kostskolerne og universiteterne til imperiets blomstring i kolonitiden!
Læs for øvrigt kostskoleromanerne: Dickens: ”David Copperfield”; James Hilton: ”Good Bye Mr.
Chips” og ”Tom Browns School-Days” for bare i flugten at nævne nogle af slagsen! –
Men også kostskolen: ”Harrow on the Hill” besøgte vi. Winston Churchill var elev fra denne skole,
hvilket jo ikke er gået stille af.
Her i Harrow tilbragte Gerda et år som hushjælp og barnepige i familien dr. Epstein. Et udmærket sted! Om byens
forhold til skolen fortæller hun et lille træk. En af eleverne på skolen havde taget sig den frihed at gå tur med en af
Gerdas kvindelige bekendte i byen i byens parkanlæg. Det rygtedes på skolen med det resultat, at pigen blev sat i
karantæne for nogle dage, mens Winston Churchill blev fejret på skolen, således at hun intet fik at se af festlighederne.
Om disse victorianske forhold er blevet ændrede siden, ved jeg ikke! Dette var altså 1958. –

Mens jeg er ved kostskolerne berører jeg besøgene i Oxford og Cambridge.
Oxford
Som før berørt traf jeg her Sophie Petersen, mens jeg var på vej til et af de berømteste Colleges i
Oxford, og så vidt jeg husker, findes der ca. 40 sådanne pragtfulde institutioner og paladser i denne
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verdensberømte universitetsby. Men med hensyn til det arkitektoniske indlader jeg mig ikke på
nogen beskrivelse. Jeg henviser til mine billed- hæfter og kort og for øvrigt anden kyndig
vejledning.
I de 5-6 dage, jeg tilbragte i Oxford var jeg så grundig, at jeg besøgte de fleste colleges, og nogle af
dem betog mig så meget, at jeg atter og atter – dag efter dag – ”hjemsøgte” dem. Således: New
College og Magdalen College.

Magdalen College Oxford

Jeg vidste jo fra litteraturen, at Holberg havde modtaget megen venlighed af f.eks. Magdalen
College under hans englandsophold i 1706. Han måtte betale for adgangen til The Bodleian Library,
og det gjorde indhug i hans ”formue”. Han gav undervisning i musik og sprog, og studenterne
betalte ham rundeligt. Man får det indtryk, at studenterne var rundhåndede og velbeslåede
(rigmandssønner). Han har fundet smag i det kammeratlige samliv i kollegierne og på værtshusene
samt i ”The Musical Club”. Som han blev medlem af, og hvor han spillede hver onsdag aften. Han
omtaler sit ophold her i de hjerteligste vendinger og takker således for gæstfrihed.
Men også på anden måde er der tilflydt Magdalen College en tak for sidst! – Da jeg i 1920 – 21 – 22 var
inspektionshavende på alumnatet og havde min gang i salene på 1. sal: ”Gule Sal” og ”Grønne Sal”, fik jeg undertiden
en sludder med den norske maler Arne Lofthus. Han malede en kopi af det berømte Holberg maleri i ”Grønne Sal”
(Originalen af Roslin eller Roselius).
Arne Lofthus var fra Bergen og havde fået til opgave at male denne kopi. Stor var derfor min overraskelse, da jeg i
1923 i hall’en på Magdalen College i rækken til venstre som nr. 1 så billedet af Holberg, skænket til kollegiet af byen
Bergen i anledning af 200 års jubilæet for Den danske Skueplads (25. september 1722 ). Mit danske og soranske hjerte
bankede varmt ved gensynet.

Og mit besøg gjaldt derpå The Bodleian Library, i hvis protokoller Holberg har foreviget sit navn. –
Men med hensyn til Holbergs ophold i Oxford henviser jeg til Th. A. Müller: ”Den unge Holberg”
(1684-1722).

173

Alle disse studenterkollegier, der også rummede boliger for professorer og lektorer, var hele palæer.
Jeg sammenligner dem med det danske Amalienborg; og jeg husker byen Oxford som en tung
stenmasse; men uden for byens mure udfoldede sig for vore øjne det skønneste eng- landskab
omkring floden; og her lå studenternes bådehuse, fra hvilke træningen foregik. Her færdedes
studenterne i deres elegante sportsdragter, enkelte også til hest.
Dukkede man imidlertid ind i kollegiets gård, ofte gennem en uanseelig dør, da åbnede der sig for
ens øjne et sceneri af den største skønhed og stilhed. Gård bag gård (quadrangle) og i gårdens midte
en af de berømte græsplæner (lawns): grønne, tætklippede tæpper, hårdt tromlede og slet ikke rare
at ligge på. Rundt om gårdene eller plænerne de berømte klostergange og tårne beklædt med
Vedbend. Her var så stille, så stille, og hver dag aflagde jeg besøg i et af disse kollegier. Oftest New
College, hvor jeg var så velkommen, at vagten takkede for besøgene og frabad sig anmeldelse.
Men billederne fortæller om al denne skønhed og fornemhed. Man forstår englændernes stolthed af
disse universiteter, og man forstår, hvilken betydning det må have haft for den studerende at have
tilbragt trygge år her. Jeg besøgte en student i hans 3 værelsers lejlighed og sammenlignede denne
bolig med Regensen – og jeg ønskede ikke at bytte!
Jeg forlader Oxford, universitetsbyen frem for alle! Den har gjort et vældigt indtryk på mig, et
indtryk, der nu efter 50 års forløb står lige strålende i erindringen: Ydre arkitektur: Gotiske,
palæagtige kollegier. Sandsten! og alle vel vedligeholdte. Indre plan: Gårde: quadrangles, den ene
bag den anden. I midten plænen (lawn), indrammet af 4 etager høje sidebygninger, vedbendklædte
og med en klostergang, ”cloisters”, og et lille vedbendklædt klokketårn.

Oxford idyl

En talende stilhed, alt så stille og fredeligt! Professorboliger, lektorboliger og elevboliger. Disse
sidste med 3 værelser, køkken osv. Studenten kan her i ro og fred fordybe sig i sine studier.
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Desuden finder vi hall’en, spisesalen, biblioteket og kirken: Chapel, hvor studenterne begyndte
dagen med andagt, hver på sin bestemte plads. Hall og chapel rigt udsmykkede med billeder og
skulpturer.
I hall’en spiste studenterne i hold, og professorer og lektorer (dons) sammen med studenterne på en
forhøjning i den ene ende af salen. Kollegierne var af forskellig størrelse (100 – 800 studenter).
Studenterne bar uniform (cap and gown) ved bestemte lejligheder: f. eks. forelæsningerne og
måltiderne. Disciplinen i og uden for kollegiet fast og bestemt, men dog fri. Man satte en ære i
denne form for studenterliv. Kunne de ikke underordne sig denne plan, da bortvisning! – Således
lød reglementet dengang; men tiderne skifter jo. Dog! Traditionerne er stærke i England og sikrer
mod løbskkørsel, som vi jo kender til. – Orden og disciplin inde og ude. Fred og stilhed til studium
og selvfordybelse. Det var mit indtryk og er stadig mit indtryk.
Studenterånden her er udtryk for en stormagts evne og vilje til at opbygge og administrere magten i
de skiftende tider: Tænk på engelsk sprog, engelsk litteratur og kunst, engelsk parlamentarisme! –
Melodien ”Rule Britannia” lyder endnu i mine ører. Winston Churchill står endnu for mit øje! Med
vemod tog jeg afsked med Oxford!
Læs professor C.A. Bodilsens bog: ”England”, der giver en fortræffelig skildring af Oxford. Bodilsen var min lidt yngre
samtidige på universitetet i København.

Cambridge.
Også her tilbragte jeg 6-7 dage og hyggede mig. I Oxford stod selve byen så afgjort i skyggen af
kollegierne. Her i Cambridge syntes by og universitet at trives godt side om side; men jeg kan jo
kun synes – ikke med bestemthed vide! Et af mine første indtryk efter ankomsten var rundkirken i
byens midte. Den genkaldte jo straks billedet af Bjernede kirke her i Sorø.

Spisesalen i Caius College Cambridge
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Og så aflagde jeg besøg i kollegiekvarteret. Kollegierne lå alle op mod floden Cam, og det største af
dem var og er Trinity College, ligeledes med quadrangles som i Oxford. Fra kollegierne førte broer
over Cam til ”The Backs”. Det åbne, frie land her var indrettet til boldbaner: tennis osv: rigtige
lawn- tennisbaner. At England var et imperium, fik man straks et indtryk af, når man så de elegante,
indiske studenter spille tennis på de mange baner. Det var jo i sommerferien, og studenterne fra de
fjerne egne af imperiet forblev i Cambridge.
Denne forening af kollegier og sportspladser, by og landlig omegn gav Cambridge et mere landligt
og idyllisk præg end Oxford. Dertil var arkitekturen en anden og bygningsmaterialet var røde
mursten og ikke sandsten. Broer førte som sagt over floden til ”The Backs”. F.eks. “Bridge of
Sighs” fra St. John’s College i stil med “Sukkenes Bro” i Venezia fra Dogepaladset. (Først i 1924,
altså året efter, besøgte jeg Venezia og konstaterede ligheden).
Efter den første orientering i byen og i kollegiekvarteret foretog jeg som sædvanligt en vandring i
omegnen. Ved at læse mine guides så jeg da, at jeg ved at følge flodens løb til en lille landsby, der
hedder Grantchester, kunne besøge skuepladsen for Tennysons berømte digt: ”The Millers
Daugther”. Det var den skønneste spadseretur, man kunne tænke sig. På højre hånd havde jeg
højdedraget, på venstre hånd floden Cam. Her nærmest at betegne som en å.
Stien, jeg fulgte, gik gennem enge og marker, frodige og grønne, og floden var livligt befærdet af
turister og studenter. De roede ikke, men kom frem ved hjælp af én åre eller stage. Bådene var små
og fladbundede, og de kaldtes ”puntboats”. Stagen kaldtes ”puntoar”, og sådanne både kunne lejes
inde ved byen. Og nu så man de ”ombordværende” stage sig frem mod landsbyen, der også havde et
traktørsted. Af og til lagde bådene til ved flodbredden, hvor man da kunne se de ”roende” tage sig et
hvil på brinken, mens grammofonen akkompagnerede! Det var et særdeles romantisk billede, og da
der som regel var to ombord, har det sikkert også været romantisk!
Digtet: ”The Millers Daugther” af Tennyson kendte jeg jo fra min gymnasietid i Aalborg, hvor
overlærer, senere Dr. V.E.P. Andersen, der selv var en romantisk sjæl, sikkert har lagt sin egen sjæl
ind i digtet og smittet os 17- årige! Givet er det, at Tennyson var den af periodens digtere, der stod
højest i vor gunst – den gang.
”I see the wealthy miller yet,
His double chin, his portly size
And who that knew him could forget
The busy wrinkles round his eyes?
The slow wise smile that round about
His dusty forehead drily curled
Seem’d half-within and half-without
And full of dealings with the world”.

Han sidder og fisker ørreder i mølledammen og:
”There a vision caught my eye:
the reflex of a beautious form,
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A glowing arm, a gleaming neck
As when a sunbeam wavers warm
Within the dark and dimpled beck”.
“And when I raised my eyes, above
They met with two so full and bright
Such eyes! I swear to you, my love,
That these have never lost their light”.
I loved!
Sådan forekommer det jo af og til, at digt og virkelighed danner en enhed!
I løbet af de følgende dage lærte jeg de vigtigste kollegier at kende, og en sammenligning med
Oxford var naturlig. Min dom fældes imidlertid på et for spinkelt grundlag: De to universiteter er
lige berømte! De er lige gamle! Peterhouse er det ældste (fra det 13. århundrede) Trinity College er
det største – også større end kollegierne i Oxford.
Det er mit indtryk, at institutionerne her i Cambridge fra en spæd begyndelse med nogle få elever
efterhånden, såvel bygningsmæssigt som videnskabeligt har udviklet sig gennem århundrederne til
disse imponerende komplekser og kulturbærere på alle områder: videnskab – litteratur og kunst –
sport osv.
Da jeg startede min vandring og aflagde besøg i de forskellige kollegier dukkede efterhånden en
række berømtheder frem i min bevidsthed. Og de blev hilst med udbruddet: ”Nå! har du også
bidraget til stedets berømmelse”. Således i Peterhouse, hvor digteren Thomas Gray opholdt sig som
student efter at have forladt Eton, og hvor han endte som professor indtil sin død 1771. Han digtede
her sit berømte digt:
”Elegy written in a Country Churchyard”. –
Når jeg nu 50 år senere dvæler ved dette navn, da har det en årsag: I Berlingske Tidende fra 7. marts
1971 fandt jeg en kronik skrevet af Piet Hein:
”I år for 200 år siden døde den engelske digter Thomas Gray, hvis: ”Elegy written in a Country
Churchyard”, skrevet på kirkegården i Stoke Poges, regnes for et af de berømteste digte skrevet i
det engelske sprog osv.” Her bringes i oversættelse et fragment af det meget lange digt”.
Piet Hein har oversat hele digtet og føjer sit poetiske efterskrift til. Her findes også et billede af
kirkegården i Stoke Poges uden for Eton, hvor Gray ligger begravet ved sin moders side.
Han var pebersvend: Tungsindighed, som han fordrev med ihærdigt arbejde:
”To be employed is to be happy!”
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Han var renlivet og mådeholden:
”When you rise from your dinner as light as before, - ’tes a sign
you have eat’ just enough and no more”.
Piet Hein boede i adskillige år i Stoke Poges og levede sig ind i digterens liv og åndsform. – Læs
ham og læs om ham.
En af fordelene ved rejselivet er, at der undervejs sås mangt et frø, der ligger og venter på spiring.
Således her! Og så udbryder man: ”Der har vi også været”. Derfor denne lille ”rejseoplevelse”. –
Men også Trinity College bød på en oplevelse af lignende art: Trinity College er det største
kollegium i Cambridge, ja, i hele England, større end kollegierne i Oxford. Det er grundlagt af
Kong Henry VIII i året 1546. Da jeg besøgte Cambridge, rummede det 700 studenter og dertil
professorer og kandidater.
Det tog sin tid at få et nogenlunde tilfredsstillende indtryk af hele denne ”by”: The chapel – The
hall – The quadrangles med studenterkollegierne for slet ikke at glemme: The library. Denne
statelige bygning, bygget på søjler, så at man fra gården kunne se ud i parken, The Backs, ind under
selve biblioteket: en rigdom af bøger, adskillige gamle håndskrifter, der er uerstattelige.
Dette bibliotek er bygget af den berømte arkitekt: Christoffer Wren, hvis slægt havde tilknytning til
Trinity. Boghylderne var tegnet af ham, og i øvrigt var det smykket med skulpturer af berømte
elever gennem tiderne. Under spadsereturen gennem det mægtige kompleks af bygninger kunne
man ikke lade være at blive forundret! og tynget! Af den uoverskuelige mængde af kunstværker:
malerier – buster – billedstøtter, ja, kunstskatte af enhver art, også kunsthåndværk og
billedskærerkunst!
De lærere og elever, der færdedes i sådanne omgivelser, måtte nødvendigvis blive formede og
påvirkede, ikke alene i de unge år, men gennem hele livet. Jeg sammenligner med salene i Sorø
Akademi! Også her påvirkes man af omgivelserne og af mindet om fortidens kunstnere og tænkere.
I den ene ende af bibliotekssalen står Thorvaldsens statue af Byron.
George Gordon Byron (1788-1824). Denne statue har sin egen historie. Kunstneren er Thorvaldsen.
Den blev fremstillet på bestilling af Byrons venner; og meningen var den, at den skulle opstilles i
”Poets Corner” i Westminster Abbey; men gejstligheden stillede sig i vejen for dens anbringelse
her, og den blev liggende mellem u-fortoldet gods i sin kasse lige til 1845, da man endelig undte
den sin plads i Trinity College i Cambridge, hvor Byron havde studeret (Jf. professor Else Kaj Sass:
”Thorvaldsen”). Byron havde for øvrigt været elev i Harrow on the Hill.

178

Statuen af Byron

Ja, og nu tager jeg afsked med mine besøg i universitetsbyerne Oxford og Cambridge. Jeg har givet
udtryk for mine umiddelbare følelser for, hvad jeg har set! Smukt, imponerende, betagende! Jeg
giver ikke udtryk for bedreviden i alt, hvad der vedrører arkitektur, malerkunst eller
billedhuggerkunst osv.! Jeg giver kun udtryk for de umiddelbare indtryk, jeg har modtaget, og som
alle fortæller om en stor og stolt nations formåen på disse som på så mange måder. Læs derom i
England historie og kulturhistorie!
Før jeg fra de mindre, men så indtagende universitetsbyer tog tilbage til London, hvad der jo var
min rejses formål, foretog jeg en afstikker til domkirke - byen: Ely – hvorfor? Jeg ved det faktisk
ikke; men en eller anden har vel tilskyndet mig: I Salmonsen læser jeg følgende:
”Ely er en gammel by, grundet om et berømt kloster, der spillede en rolle allerede under Knud den Store. Den
pragtfulde, restaurerede katedral blev påbegyndt 1083 og fuldført i det 14. århundrede. Under de franske normanners
indfald blev Ely angelsachsernes sidste borg, hvorfra de under den tapre Hereward længe med held bekæmpede deres
undertrykkere, indtil munkene1071 overgav klosteret til Vilhelm Erobreren mod at beholde deres privilegier.
Oprindelig var Ely omgivet af uhyre øde og ufremkommelige sumpe”.
At jeg har været betaget af stedet derom vidner et billede, som jeg bragte med mig hjem og lod ophænge i min stue! –
Og så tog jeg fat på kurset, som var udmærket. Jeg fik større selvtillid og kunne gøre mig forståelig;
jeg holdt oven i købet et foredrag på engelsk om forskellen mellem engelsk og dansk kollegieliv,
kollegier i det hele taget. Professoren indlod sig ikke i nogen nærmere diskussion om emnet. Husk
på! Englænderne kan eller kunne i hvert fald ikke dengang finde noget, der kunne komme op på
siden af deres engelske kollegier.
Jeg har omtalt ekskursionerne til Windsor, Hampton Court osv. Jeg har berørt besøgene i de store
samlinger og museer under ledelse af professor Allan Walker! Det gik i trav: ”One hundred and
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twenty and still going strong!” – Om aftenen var der nogle gange foredrag med påfølgende dans,
hvilket altså forblev resultatløst!
Men en ejendommelig oplevelse havde jeg dog! En søndag aften havde en af kammeraterne og jeg
været i et teater; jeg husker ikke hvilket! Da vi fulgtes ad hjem – han til sit logi i nærheden af
Paddington og jeg helt langt vesterude i Ealing – opdagede jeg pludselig til min rædsel, at al trafik
stod stille! Banegården var død. – Hvad skulle jeg gøre? Jeg spurgte en chauffør! Han anede ikke,
hvor Ealing lå, og om der i det hele taget fandtes et Ealing! Jeg henvendte mig til en bobby
(betjent). Han tog mig i grundigt øjesyn! Han fremdrog af sin lomme et visitkort med hans eget
navn og henviste mig til Harewood-Street.
Her blev jeg modtaget af en pyjamasklædt herre, der studerede kortet og slap mig ind! Det var jo
spændende! – Midt i deres pæne stue stod en opredt seng. Der sov jeg trygt og godt til jeg blev
vækket af trafikken! Morgenmaden var solid og god: ham and egg and coffee! – Prisen var
fabelagtig lille! Jeg takkede og gav børnene gode drikkepenge og mødte renbarberet og veloplagt til
forelæsningerne. Men kammeraterne var nysgerrige, og hvad de ikke var, det var de 3 frøkner
hjemme i Ealing. Over for dem måtte jeg aflægge en højtidelig forklaring, og masser af sten faldt
fra deres hjerter! –
Hjemturen pr. skib: ”Dronning Maud” gik fint med undtagelse af, at jeg måtte fodre fiskene i
nærheden af den danske kyst! Husk på! Disse eksportbåde ligger højt i vandet, da de jo har afleveret
alt flæsket i England og sejler hjem uden ballast! I Esbjerg opsøgte jeg min gode ven adjunkt Ole
Olesen, der havde været min studieven på Regensen!
Og dagen derpå gik rejsen til Sorø, hvor jeg jo efter de 6 ugers ferie skulle begynde på skoleåret
1923-24.
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Schweiz og Italien 1924
Ved skoleårets slutning 1924 begyndte rejselysten igen at vågne, og denne gang skulle turen gå til
Schweiz og Italien. Sammen med lektor Frimodt rejste jeg til Luzern, hvorfra han tog videre til
Italien.
På rejsen gennem Tyskland til Luzern havde vi rejseselskab med cand. mag. Oluf Hansen og frøken Camilla Moritz. –
Camilla (ca. 60 år) havde jeg lært at kende, medens jeg var lærerkandidat hos Henrik Madsen på Philippavej, senere St.
Jørgens Gymnasium. Hun var en flink og venlig ”kollega”, og jeg kan huske en lille tildragelse fra et frikvarter i denne
skole under min praktiske prøvetid.
Lektor Th. A. Müller, der var min vejleder i dansk og er en meget betydelig pædagog, havde besøg af en af sine gamle
elever med frue og barn, og en dag, da forældrene var på indkøb i København skulle Th. A. passe babyen. Men da han
var pebersvend, uforbederlig, havde han slet ingen forudsætninger for at kunne røgte dette hverv – og barnet gav sig til
at hyle hjerteskærende. Dette skildrede han over for mig i et frikvarter i lærerværelset og i Camillas påhør. Det var
imidlertid ikke meningen, at hun skulle lytte, men hun blandede sig i samtalen: ”Du skulle bare have taget en sut eller
et lommetørklæde med sukker og stoppet i munden på barnet!” ”Jeg var sgu’ bange for at ungen skulle sprænges og gå
i stykker, og derfor forhørte jeg mig i Magasin og Illum osv.; men forældrene var som sunket i jorden!” – ”Jamen, du
skulle have taget barnet på armen og sunget lidt for det!” Det var imidlertid mere, end Th. A. kunne tage, og han
udbrød: ”Hold du din kæft! Din gamle pebermø! For det har du overhovedet ingen forstand på osv.!” – Og så skred vi
to til arbejdet.
Th. A. Müller var for øvrigt fra Nørresundby, hvor hans fader var kantor og havde været med til at konfirmere mig i
1906. Han blev min gode ven – vi var jo vendelboer – og var venlig imod mig i danskundervisningen. Han var jo en
Holberg forsker med et stort ry og blev hædret: Dr. phil. honoris causa ved Københavns Universitet. Hans bog: ”Den
unge Ludvig Holberg” står på min hylde! –

Med hensyn til Oluf Hansen så tilbragte vi et par dage sammen i Luzern, og så skiltes også vore
veje; men de krydsedes atter mange år senere, da jeg en dag så hans billede i avisen, i anledning af
hans udnævnelse til rektor for Herlufsholm. Han kom da ofte til Sorø på besøg hos
svigerforældrene, altså Lisbeths forældre! Og vi opfriskede det gamle bekendtskab. Undskyld disse
svinkeærinder, men de fremkalder hos mig mindet om kære gamle oplevelser fra betydningsfulde
år, og det er jo mine oplevelser!
Når jeg netop ønskede at besøge Schweiz var det igen mine faglige interesser, der bestemte ruten.
Tysk var mit fag! Schiller var mit speciale, og ”Wilhelm Tell” hørte med til mine opgivelser til
studentereksamen og embedseksamen, og nu ønskede jeg at besøge lokaliteterne, der knyttede sig
til fortællingen om denne frihedshelt: ”Wilhelm Tell”!
Luzern
En skøn by! Skønt beliggende ved Vierwaldstädter-søen. Et af de steder, jeg absolut ville se, var
naturligvis Thorvaldsens monument: ”Schweizerløven”. Den fandtes i et parkanlæg i selve byen,
kaldet Gletscher-Garten: I en klippevæg lige ved indgangen til parken er denne løve hugget ud af
selve fjeldet, som på samme tid er tilhugget til en niche omkring løven. Klippen er beklædt med
store træer og buske og går stejlt ned mod en ”sø”, i hvilken man ved forårs-tide hører vandet fra
bjergskråningen risle. Ellers er stedet lutter stilhed, som sig hør og bør: Løven tvinger til tavshed,
som den ligger der, afmægtig, med det brækkede spyd i sin side og dragende sit sidste suk og med
sit hoved og sin klo på det franske skjold, som den endnu i døden synes at ville værge.
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Aldrig er der blevet sat løvemodet blandt mennesker et på en gang simplere og stoltere minde end
dette for de 700 schweizere, der den 10.august 1792 satte livet til i Tuillerierne under deres
heltemodige forsvar for Frankrigs konge!” –
Ovenover står indhugget ordene:
”Helvetiorum fidei et ac virtuti” –
”Gletschergarten” er i sig selv nok værd at besøge. Den er en illustration af istidens historie.
Men jeg må videre – videre! Foreløbig Vierwaldstädter-søen rundt: De 4 kanton’er er: Uri –
Schwytz – Unterwalden og Luzern. Jeg tager foreløbig afsked med Luzern og tager båden til
Vitznau. Herfra fører der en bjergbane op ad bjergsiden til Rigi-Kaltbad; men den har jeg ikke tid til
at benytte. Jeg har jo mine ben! Og jeg elsker at bruge dem. Og så begynder opstigningen. Den
tager ca. 4 timer, men hvert skridt er en nydelse fordi der stadig åbner sig udsigter over søen, og
vejret er jo det skønneste.
Fra Rigi Staffel går vejen langs afgrunden uden stigning til Rigi – Kulm, og så er jeg ved målet
(1800 M). Her er skønt og ikke så vildt og uvenligt som Pilatus. Her er faktisk ”yndigt”. Et
rundskue uden lige og herfra kan man, hvis da ikke en lammesky kommer imellem, følge søen hele
vejen rundt: Küssnacht - Brunnen – Altdorf.
Det var i grunden min mening, at jeg ville vende tilbage til Luzern samme dag; men det kunne jeg
ikke bringe over mit hjerte. Jeg ringede til hotellet i Luzern og afbestilte værelset for en nat og
boede altså på Rigi. Værten havde nemlig lovet mig den skønneste solnedgang, og han holdt ord.
Jeg nød hvert øjeblik med de skiftende udsigter og ”nedsigter”. Navnlig fik man en kildrende
følelse i fødderne ved at se lammene og kiddene frygtløse springe rundt fra afsats til afsats
øjensynligt nydende det friske græs og solskinnet. Jeg nød også de snehvide skyer, som solen
skinnede på. Ind imellem åbnede de for en udsigt ned over søen og byerne.
Alt var så rent og hyggeligt, og man kunne ikke lade være at føle: ”Hvor må Schweiz være et
lykkeligt land, og hvor må folket være et lykkeligt folk”– Et indtryk som jeg stadig bevarer! Det er et
flittigt, dygtigt og redeligt folk. Og det er interessant til fods og pr. båd eller jernbane eller fly at
lære landet nærmere at kende. Spørg turisterne og sportsfolkene inden for sportens forskellige
grene! –
Nu tilbage til Luzern og 1924. – Jeg forlod Luzern og tog med båden til Brunnen, hvor jeg boede i
et dejligt hotel lige op mod kajen. Fra Brunnen foretog jeg adskillige fodture, først og fremmest ad
Axenstrasse til Altdorf. Axenstrasse er et af de berømteste ingeniørarbejder, der findes eller rettere
der fandtes dengang. De sidste 50 år har jo med hensyn til vejanlæg og tunnelanlæg osv. mægtige
resultater at opvise; men altså: Axenstrasse. Langs søen er der udhugget en pragtfuld vej med
”vinduer” ud mod søen, altså faktisk en tunnel, der bevarer naturskønheden netop ved disse
gennembrud af klippevæggen. –
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På denne fodtur besøgte jeg ”Tellskapelle”, bygget til forevigelse af Tells spring fra båden ud i
friheden og hans videre vandring ad lønlige veje til Küssnacht, hvor Gessler havde sin borg, og Tell
ventede hans komme:
”Durch diese hohle Gasse muss er kommen! Es führt kein anderer Weg nach Küssnacht –
Hier vollend’ ich’s - -“
En pil fra Tells bue gennemborede Gesslers bryst, og dermed begyndte schweizernes frihedskamp
mod undertrykkerne!
Men selvfølgelig fortsatte jeg fodturen til Altdorf, en herlig lille bjergby. På torvet i Altdorf står
mindesmærket for Tell: En stolt mand, der med sin venstre hånd beskytter sin søn Walther og med
højre hånd holder armbrøsten.
I kender fortællingen om, hvorledes han af Gessler tvinges til at skyde et æble af Walthers hoved.
Skuddet lykkes! Gessler spørger imidlertid Tell, hvad han havde i sinde at bruge pil nr. 2 til, som
han havde i sit kogger. Ærlig, som han er, siger han sandheden:
”Mit diesem zweiten Pfeil durchschoss ich euch, wenn ich mein liebes Kind getroffen hätte,
nur euer – wahrlich! hätt’ ich nicht gefehlt“.
Med denne pil nr. 2 dræbte han Gessler i Küssnacht! Men I må hellere selv læse hele skuespillet:
”Wilhelm Tell”. I vil måske mene, at dette skuespil er rørende – rørstrømsk til det banale – en dom,
som falder moderne mennesker så let i munden; på mig har det virket gribende, og således virker
det endnu på mig. Og den store oplevelse, det har været for mig at fordybe mig i dette land og
landskab, skylder jeg læsningen af: ”Wilhelm Tell”. –
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Og så gik jeg om bord i båden. Det er temmelig store damp- eller motorbåde! Det var jo sommer i
juli måneds begyndelse! Skyerne trak op, det var tegn på uvejr. Jeg nåede lige at komme i land i
Brunnen og op i mit hotelværelse, da uvejret brød løs: lyn – torden – regn i tove! Ekkoet mellem
bjergene forøgede indtrykket af uhygge. Man skal altså opleve det for at forestille sig det. De
stakkels passagerer om bord på båden må have fået et ufrivilligt bad, for der var intet sejl til at tage
af for regnen; men set fra mit hotelværelse et uforglemmeligt indtryk.
Fra mit hotelværelse kunne jeg se en høj klippe rage op af vandet, og når man om bord på båden
runder pynten ved den lille by Treib, kan man på klippesiden læse indskriften:
”Dem Sänger Tell’s!“
På denne måde har schweizerne sat den tyske digter Fr. Schiller et uforgængeligt æresminde! –
Hvor mange dage, jeg forblev i Brunnen i mit bekvemme og udmærkede hotel, husker jeg ikke. Jeg
foretog spadsereture ind i baglandet op mod de to klippe- toppe: Die Müthen! Men særlig var det en
betagende tur over på søens modsatte side: Treib og Seelisberg: Et mægtigt kurhotel! Her kunne
man gå ind foran hotellet og nyde udsigten over søen! Dette kurhotel var ikke beregnet for
småkårsfolk! Men så var det jo rart, at man ikke var ude for at gøre eller søge kur!
Videre ned at opsøge ”Rütli”, sæterengen, eller bjergengen, hvor i ”Wilhelm Tell” de sammensvorne
mødtes ved nattetide fra de tre kantoner: Uri – Schwytz og Unterwalden. Det står alt sammen
skildret hos Tschudi; Schillers historiske kilde: ” Die Schweizerchronik”. Men jeg siger farvel til
Brunnen og haster mod St. Gotthard. Jeg husker ikke, hvorledes jeg kom bort fra byen, men det må
jo have været med toget. Jeg havde jo kuffert og rygsæk! –
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Og så dampede jeg af sted sydpå! Nej ikke dampede, for det bruges ikke i Schweiz. – Her er
togtrafikken elektrificeret. Kupeerne er bekvemme og rene, fri for støv! Farten er god, fordi
elektriciteten ikke ænser om det går op eller ned! Og nu begyndte det for alvor at gå opad! Langs
floden: Reuss. Turen fristede ikke til at lukke øjnene og tage sig et blund! Her var der fuldt op at
undre sig over og skrive sig bag øret. – Der ser jeg pludselig i farten en kirke, liggende højt oppe på
et højdedrag. Hvor smuk den er! Hvor må menneskene være lykkelige, at de kan lytte til Guds ord
på så smukt et sted og i så ren en luft! Men toget haster videre!
Men hvad er dette? Der ligger der jo en kirke, fuldstændig lig den forrige. Jeg gentager mine tanker;
men opdager pludselig, at det er den samme. I mellemtiden har vi nemlig gjort et svinkeærinde ind
gennem bjerget i en tunnel og er altså avanceret op i plan med kirken. Men turen går videre, indtil
jeg ved et blik ud gennem vinduet og nedad mod dalen ser en kirke - den samme! Nu er min
forundring imidlertid ikke mere så stor! Jeg har vænnet mig til at se hverdagsagtigt og vanemæssigt
på de undere, som naturen her i Schweiz har at byde os nordboere!
Lokaliteten her kaldes ”Wassen”, og tunnelen kaldes ”Pfaffensprung Tunnel” og ”Leggensteintunnel”. Og jeg fortsætter mine naturstudier, til jeg pludselig er i Göschenen! – Her begynder den
berømte St. Gotthard-tunnel. I 1110 meters højde over havet, bygget i 1879, og bygmesteren Louis
Favre ligger begravet her. Han døde her, ramt af et slagtilfælde, og et mindesmærke på kirkegården
holder mindet om ham i live og i ære! Jeg havde nu imidlertid ikke i sinde at fortsætte med toget! Jeg lod kuffert og rygsæk indskrive til
Airolo, og ville fortsætte til fods over St. Gotthard. Efter et solidt måltid i Göschenen vandrede jeg
opad mod toppen! Men før jeg forlod Göschenen, kastede jeg et blik nedad den vej, jeg var
kommet! Det står for mig, som om jeg kiggede ned i en afgrund, bundløs og rædselsvækkende –
høje, golde granitvægge, dybe kløfter uden liv eller bevoksning og ikke nogen formildende lysning
eller solstråle. – Det gjaldt om at komme væk, og jeg vendte blikket opad, den vej jeg nu skulle
vandre!
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Og her så jeg, så langt øjet rakte, et bredt bælte tegne sig på fjeldsiden! Hvad var dette? Det skulle
jeg snart få at se: Det var landevejen op ad bjerget: Serpentinevejen over St. Gotthard. Når den
tegnede sig som et bælte, er grunden jo den, at vejen er bygget på et solidt murværk, der skal kunne
modstå vejrliget! Der var mange serpentinesving. –
Det var faktisk en lærerig tur, helt bortset fra, at der åbnede sig udsigter nedad og opad, som jeg jo
ikke før havde kendt mage til, hverken på ”Lynghøjen” eller på ”Rigi” – Her fejrede teknikken jo
sine store triumfer. Reussfloden, der jo udspringer på St. Gotthard, driver en serie af turbiner
således, at vandet styrter fra turbine til turbine, og når man lægger øret til, kan man høre lyden af
vandet og turbinerne. For det første sørger anlæggene for udluftning af den store tunnel, dernæst
sørger de for oplysning og drivkraft til togene osv.
På sin vandring kan man se de lange, sorte rør som streger ned ad bjergsiderne. Og nede i dalen
ligger fabrikkerne og byerne og nyder godt af denne mægtige kraft, stærk og uudtømmelig.
Men jeg vandrer fremad, fod for fod. Af og til bliver jeg træt af at følge serpentinevejen, som for
øvrigt er en pragtfuld vej, og søger ned til den gamle vej: Saumweg eller Saumpfad, den sti eller
vej, som lastdyrene og deres førere brugte til transport af varer eller mennesker i gamle dage. På et
af disse svinkeærinder bort fra serpentinelandevejen ned på muldyrstien vadede jeg i sne, og i min
Baedeker står skrevet: ”Schnee. 10/7, 10.30 formiddag”. Altså 1924. –
Så langt er turen gået nok så roligt! Serpentinevejen er jo et pragtfuldt ingeniørarbejde, som gør det
let for både fodgængere og bilister! Jeg oplevede oven i købet en kap- kørsel mellem en masse
bilister op ad bjerget! Det var helt nervepirrende at se, hvorledes førerne af bilerne lænede sig ud af
bilerne i svingene for at klare balancen! Dagen efter på vejen nedad på Italien- siden lå der da også
en bil i vejsiden.
Men nu begyndte det også at blive spændende for mig. Jeg nærmede mig: ”Die Teufelsbrücke”, der
fører over Reussfloden. Her danner floden et vandfald, der er 30 meter højt eller dybt! Og her
stormer vandet over stok og sten med bulder og brag af sted, dog mest over sten og store is- klodser,
og vandet forstøves, så der ligger en tåge over faldet højt i vejret! Navnet har broen haft fra gamle
dage. Man kan jo spørge, hvorfor broen netop skulle placeres her? Jeg ved det ikke! Men
bjergsiderne har vel nødvendiggjort det! Nu er broen jo såre let at passere og helt behagelig, hvis
man skynder sig i halvt liggende gang over broen i læsiden.
Men hvis man nøjere studerer broen, vil man se, at der har ligget 2 ældre broer over floden: Den
ældste helt nede omtrent ved vandets løb. Man kan se rester af fundamenterne på de to bredder. Et
stykke højere oppe ad siderne ser man fundamenterne til bro nr. 2. Bro nr. 3, som altså er blevet
bygget for min behageligheds skyld, er altså et ingeniørværk af rang! Nu forstår man altså bedre
navnet ”Teufelbrücke”. – Det må have været nervepirrende og farligt at forcere dette sted med
muldyr og deres byrder. Det har vel også kostet menneskeliv. - Men jeg var nu forberedt! –
I sit digt: ”Mignon”: ”Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn -“ har Goethe udtrykt sin
længsel efter at opleve Italien, dets natur og kunst og arkitektur osv.; men han har også skildret den
vej, han skulle vandre for at nå sine længslers mål:
”Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg“. osv.
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Digtet er digtet i 1782, og først nogle år senere oplevede Goethe selv rejsen over St. Gotthard. Man
kan således beundre digterens fantasi og skabende evne til at give et naturtro billede af netop denne
flod og dette klippeparti med dets uhygge og vælde!
Her kan man ikke undgå at se det store granitkors op ad bjergvæggen og forstår, at der her er
foregået drabelige begivenheder. Jeg fik min nysgerrighed tilfredsstillet. Korset er rejst til minde
om kampene her mellem russerne under general Suworoff i året 1799 og franskmændene, der blev
drevet ud af Italien. Indskriften er på russisk! –

Teufelsbrücke

Et stykke fremme ad vejen passerer man ”Urner Loch”: En klippeport, ikke bygget, men naturlig;
og når man har passeret gennem den, åbner der sig for øjet et strålende landskab! Fladt og
tilsyneladende frodigt (1415 m.o.h.). Den dag jeg passerede hen gennem engen, var den et
blomstrende flor af duftende alpeblomster. Det var betagende at omstille sig fra Teufelbrücke til
den blomstrende og duftende Urseren Thal, gennemstrømmet af den – foreløbig – så stille flydende
Reuss.
Og så når jeg byen Andermatte. – Hele strækningen fra Teufelbrücke til St. Gotthard-passet løber
ind under fæstningsværkerne og øvelseslejrene i denne del af Schweiz. – Jeg har ikke nogen
grundig viden om landets forsvar. Jeg kan bare sige, at alle våbenføre mænd har mødepligt til
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manøvrer og træning en stor del af deres liv. – Jeg gik gennem byen og fortsatte til ”Hospenthal”.
På vejen oplevede jeg et forfærdeligt tordenvejr med styrtregn. Tordenen rullede uafbrudt (ekko)
som om det var kanontorden.
Jeg kom i ly i hotellet og overnattede i et gammelt hotel, men hyggeligt: God forplejning, og så en
seng og dyne som holdt, hvad de lovede. Jeg sov som en sten under den centnertunge dyne.
Bygningen var, så vidt jeg husker helt igennem bygget af træ: solidt tømmer.
Men tidlig næste morgen akslede jeg atter rygsækken og fortsatte mod toppen. Og her måtte jeg
atter omstille mig, thi på min venstre hånd havde jeg et langt stykke vej et landskab, der ikke
blomstrede og duftede! Det var et landskab, der havde karakter af en tundra: øde – kold – våd –
overalt bestrøet med små og større og helt store sten. Intet til fryd for øjet! Hvorfor? Jo! En
gletscher havde her gravet eller skubbet sig frem som en kæmpeplov, og da der jo i disse højder
ikke fandtes plantevækst i nævneværdig grad, vil dette landskab henligge således i årevis, kun
dækket af sne en del af året. Det eneste levende væsen, jeg så, var en soldat, der på ryggen bar en
tung trådrulle, velsagtens en telefonledning under en militærøvelse.
Og så stod jeg på pas- højden og glædede mig til et godt måltid middagsmad. Det fik jeg på hotellet! Og her kom jeg i
godt selskab! Lokalet var fuldt af officerer i feltuniformer. Da jeg havde taget mig et hvil, skulle jeg jo videre ned ad
bjerget mod Airolo, hvor min kuffert og rygsæk jo ventede på mig. På hele turen nedad tordnede kanonerne fra
fæstningsværkerne, der lå begravede i de bombesikrede klipper. Og så forstod jeg, at Schweiz kan bide fra sig.
Nedturen fra St. Gotthard mod Airolo lignede i høj grad opturen; men nu var jeg blevet blasert! Måske var jeg også
distraheret af kanontordenen, i hvert fald husker jeg ikke noget fra de 3 - 4 timer turen varede. Nu fulgte landevejen
floden Ticinio, der løber gennem den schweiziske kanton: Tissin. Den er ligeså spillevende og vild som Reuss og fyldt
med tunneller, der danner sløjfer som før ved Wassen! Midt på eftermiddagen nåede jeg Airolo! Fik min bagage og tog
altså toget til Lugano, hvor jeg ”slog lejr” nogle dage. Det var jo sidste station før Italien, og det var med nogen
spænding i sindet, jeg nu skulle forberede mit møde med ”syden”. – Jeg trådte ud foran stationsbygningen: Den ligger
højt, og en fodsti fører ned til byen, søen og hotellerne: Storslået og smukt.

Schweizerkorset vajede over hotellet (selvom de mig bekendt ikke vidste, at jeg nærmede mig ), og
her boede jeg godt som overalt i Schweiz. Schweizerne mindede mig meget om danskerne i
væremåde og ærlighed! Denne iagttagelse gjorde jeg også i England i 1923 i London, hvor
schweizerne og danskerne søgte hinandens selskab! Priserne svarede også nogenlunde til danske
forhold. Kort sagt! Jeg følte mig hjemme her!
Fra mit værelse så jeg ud over Luganosøen mod Monte Brec, og om aftenen kunne man følge
bjergvejen op til hotellerne: en perlerække af lys og illuminerede restauranter og søen spættet af
damperne mellem Schweiz og Italien. Her løber grænsen jo! Men en ting vakte særlig lokkende
følelser i mig: Monte St. Salvatore: Et højt bjerg, der har form som sukkertop: Der må jeg op! Og
det kom jeg straks – til fods med stok og rygsæk; men derom nu:
Ud fra forstaden: Paradiso udgår bjergbanen til St. Salvatores top; men den havde jeg ikke tid til at vente på. Jeg gik! –
Det skulle jeg nu nok ikke have gjort; thi nu var jeg jo i syden og kunne mærke forskellen mellem temperaturerne nord
og syd for Alperne. Vejen eller stien var meget stenet og ubehagelig, og dertil kom, at den forløb serpentineagtigt –
vendt mod syd eller sydøst! Jeg blev svedt! – Men særlig generende blev varmen, da jeg et stykke op ad bjerget blev
ledsaget af en bisværm, der fulgte mig et langt stykke af vejen opad; den gik dog ikke til angreb, hvilket kunne være
blevet en ubehagelig oplevelse, da jeg naturligvis var eneste levende væsen til fods. –
Da jeg var på toppen, gav jeg mig god tid til at nyde den ubeskriveligt smukke udsigt til byen – nej byerne! og søen! I
den rene luft så alt så grønt – rent og schweizisk ud, og på mit kort kunne man følge alle de steder man havde stiftet
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bekendtskab med fra pressen i forbindelse med fredsslutningen efter 1.verdenskrig: Locarno osv: Chamberlain –
Streesemann og Briand, hvis jeg ikke husker fejl i farten! – En forfriskning og tilbage til Lugano pr. tog! –

Den sidste dag i Lugano foretog jeg en tur pr. båd søen rundt og besøgte nogle italienske fiskerbyer.
De så fattige nok ud.

Italien
Ved udrejsen fra Lugano anede jeg jo ikke, hvor berigende, skønne, ja, rent ud vidunderlige
oplevelser Italien ville skænke Lisbeth og mig i forening senere hen, da forholdene gjorde det
muligt for os at rejse ud sammen!
Og dog havde jeg i katedralskolen i Aalborg ved overlærer Strøms vejledning fået døren åbnet på
klem, da han begejstret fortalte os om renaissance- byen Firenze og viste os billeder derfra: Palazzo
Vecchio for eks.; men derom senere! –
Milano
Foreløbig satte jeg kursen mod Milano: Norditaliens hovedstad. Det er en stor by, en meget driftig
handelsby, hvor rigdommen samles, og hvor alt ånder: Penge. Men derom henviser jeg til f.eks.:
Morton: ”Rejse i Italien”. Nu skal jeg ikke trætte jer med en gennemgang af museerne og kirkerne,
dem kan I læse om. Jeg var der kun i 2 dage, så jeg udbreder mig kun om indtryk, der er mine egne,
og som kun opleves denne ene gang, nemlig af mig: Mussolini!
Jeg besøgte jo Milano i midten af juli 1924, og da var Mussolinis navn på alles læber. Regeringen lå
nu i hans hænder, og ved alle mulige midler befæstede han nu Fascismens sejr ved taler, militære
marcher og store stævner, hvor Fascismens resultater blev udbasuneret og gjort synlige for alle. Her
spillede sang og musik, særlig store trompetorkestre en mægtig rolle! Kort sagt larm og
støvletramp! Nerverne stod på højkant, og luften dirrede af ophidselse. Og ved min ankomst til
Milano blev jeg kastet ud i den hurlumhej uden rigtig at vide, om jeg var i livsfare, eller om jeg
oplevede og ville overleve en historisk begivenhed. –
Jeg overlevede! Da jeg kom ud på den store åbne banegårdsplads, lå byen badet i middagssolens
varme og lys. – Pludselig var det, som om en stor port blev åbnet ind til en kæmpe arena og ud af
porten og ud på pladsen og videre ad gaden marcherede i tusindvis af ”sortskjorter”, hovedsagelig
unge mænd, men også unge kvinder. De var inddelt i grupper og anført af hornorkestre – jeg tror
der var 8o orkestre i alt – et orkester fra hver by i Lombardiet.
I spidsen for hver afdeling blev der båret en standard eller – mere prosaisk – et skilt, på hvilket var
angivet antallet af faldne fra vedkommende by under marchen mod Rom! Hvis dette antal var
særlig stort, brød tilskuerne ud i en endeløs jubel! Jeg mener, byen Brescia blev hyldet i særlig grad:
35 faldne! Nogle af grupperne var motoriserede – naturligvis med fri udblæsning; andre var
bevæbnede og uniformerede: Soldater, politibetjente, postbude osv. osv. Og af og til blev der
afgivet geværsalver som akkompagnement til musikken og sangen på højeste gear.
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Kan det undre, at jeg lille mand, der for første gang oplevede sligt, var lidt i vildrede, om det var
oprør eller erklæret krig – eller kun begejstrings- kedlen, der kogte over. Lykkeligvis var det det
sidste, der var tilfældet. For en sikkerheds skyld var jeg krøbet ind i en port for ikke at blive ”ramt”
af en kugle. Kun ørerne var blevet bedøvede af den sydlandske form for begejstring!
Fuld af forundring fulgte jeg efter demonstrationen ned til domkirkepladsen. Her opløstes
mængden. Ganske stilfærdigt i løbet af kort tid. Kun i gallerierne var der fyldt med sortskjorter. Der
var intet at udsætte på opførsel eller uro! Men hvor var denne ungdom smuk! I den sorte uniform!
Hvor var de smukke, høje og legemligt velskolede at se. Der var ingen tvivl om, at deres patriotiske
ide brændte i dem! Sådan virkede det på mig!
Sådan forløb altså den første dag i Italien! Næste dag aflagde jeg besøg i domkirken. Indtrykket
lader sig ikke skildre; men jeg henviser til Morton. Dagen var – jeg tør næsten sige – ulidelig varm!
Jeg var foreløbig på prøve i så henseende! Middagstiden tilbragte jeg i kirken. Her var skyggefuldt
og relativt køligt. Det var velgørende!
Og så gik turen til Maria Della Grazia.
Klosteret ligger et stykke vej fra centrum: Ved Corso Magenta; men da et besøg i netop dette
kloster for at se netop Leonardos billede af den sidste nadver var årsagen til mit besøg i Milano
overhovedet – trodsede jeg varmen og den lange vej og fortrød ikke besværet! Billedet findes i
Refektoriet: spisesal for munkene!

Leonardo da Vinci: Født 1452 i Vinci nær Firenze, død 1519. Billedet er malet i slutningen af det
15. århundrede. Det har været udsat for hærværk adskillige gange, og ligeledes har fugtigheden sat
spor; men alligevel hører dette værk til de berømteste mesterværker inden for malerkunsten, både
hvad indhold og opfattelse og udførelse angår. Kristus har lige udtalt ordene: ”En iblandt jer vil
forråde mig!”
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Og billedet levendegør det indtryk, som disse ord gør på apostlene! Derved bliver billedet – også af
de enkelte skikkelser – levende og dramatisk! Og det var noget nyt inden for malerkunsten. –
Når jeg ville opsøge dette kloster og med egne øjne se billedet, da kan en medvirkende årsag være,
at billedet – et billigt olietryk! – hang hjemme i Hvorup i mors og fars soveværelse. Jeg tror, at dette
billede var kommet i familiens eje ved købet af den store billedbibel, som min yngste broder arvede
og ejer. Dets værdi som billede er lig nul! Men det har ”fulgt” mig gennem min barndom og
ungdom, indtil jeg i 1924 stod foran det i Maria della Grazia og 14 dage senere i klosteret St. Marco
i Firenze.
I året 1974-75 blev der holdt en serie af foredrag i TV af en italiensk kunsthistoriker, hvis navn jeg
ikke husker; emnet var: Leonardo da Vinci! Nadverbilledet og dets skaber blev indgående og –
hvad skal jeg sige – gribende skildret.
Før jeg forlod Milano, og mens jeg endnu havde lyden af de fascistiske hymner rungende i ørerne,
opsøgte jeg en boghandel eller musikhandel og gjorde ekspeditricen forståeligt, at jeg ville købe et
eksemplar af noderne til erindring om min første dag i Italien og mit første indtryk af folkelivet! Det
gjorde hun beredvilligt, og derfor vedlægger jeg disse to nodeblade! Da jeg ikke selv er aktiv i
musikken! måtte jeg vente, til Lisbeth 1930 kunne genkalde i min erindring min første dag i Italien
– og det gjorde hun gerne og godt! Her er det ene udklip.
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Og så gik rejsen videre til Genua!
Besøget i Genua varede også kun et par dage. Jeg kom jo fra Schweiz og skulle se og opleve en
masse i løbet af kort tid. Jeg ”arbejdede” intensivt! Men ligesom før besøget i Milano, således var
der også før besøget i Genua en særlig tilskyndelse, som ganske vist er af en ganske anden slags! –
Min broder Johannes havde besøgt Schweiz 2 år før. Hans svigermoders søster havde i en ”fjern”
fortid lært en schweizer at kende og giftet sig med ham: Hans navn var Tönjachen. Forbindelsen
mellem hende og Danmark var bristet eller snarere langsomt ebbet ud! Hun boede i den del af
Schweiz, der hedder Graubünden, i en by, der hedder Fetan, og her levede familien af landbrug: et
umenneskeligt slid for at klare dagen og vejen.
Nu var min broder, efter at have bestået svendeprøve som snedker, taget ud ”på valsen” og opsøgte
familien Tönjachen uden rigtig at kende dens adresse. Det lykkedes alt sammen, og Johannes fik en
gæstfri modtagelse. Konen, altså hans svigermoders søster, var ”stormast” i skibet. Og hun havde
faktisk holdt hele skuden oven vande: Hendes mand, nu en gammel mand med et vældigt fuldskæg,
betød vist ikke meget!
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Det var konen, der som sagt, måtte holde sammen på hjemmet, og der var mange børn, jeg tror 5: 2
drenge og 3 døtre. De kunne alle tale dansk, og de var alle meget dygtige! Den ældste, Rudolf, var
professor i sprog i Chur. Hans interesse og fag var ladinsk: rätoromansk: en række romanske
dialekter, der står italiensk nærmere end fransk. Graubünden benævnes også Rähin; men det
overlader jeg nu til Rudolf Tönjachen at forske i.
Den anden broder hed Nutal eller på italiensk Natale. Han var konditor ligesom faderen oprindelig
(Cloëtta i København) og bestyrede nu et konditori i Genua: Fratelli Schaffner. Schweizerne er som
bekendt berømte i bage- kunsten og chokolade- industrien (Cloëtta). – Han var hjemme på ferie i de
dage, da min broder besøgte eller rettere opsøgte familien. De var lige gamle og blev gode venner
på lange og krævende bjergture. Johannes knyttede atter de brudte tråde, og den gamle moder og
Nutal besøgte i 1923 Nørresundby og hele familien der og besøgte jo også Hvorup! Og så holdt
båndene livet ud til stor glæde for navnlig de to søstre.
Jeg lærte de to døtre at kende! Den ene passede huset for Nutal i Genua! Den yngste var hjemme i Fetan og knyttet til
en skole! Hun lignede Johannes’ forlovede Ellen på en prik! Og den tredje var gift, og sammen med gemalen drev de, så
vidt jeg forstod, et institut, hvor unge piger fra fremmede lande kunne uddanne sig i huslige idrætter.

Under mit eget besøg i Schweiz opsøgte jeg ikke familien Tönjachen; men havde naturligvis til
hensigt at opsøge Nutal i Genua, gøre bekendtskab gældende og således eventuelt hente vejledning
og få gode råd om, hvad jeg skulle se og lære i Genua! – Og det lykkedes fuldt ud! –
( Når jeg så sikkert giver et billede af familien Tönjachen, da skyldes det Johannes’ levende billede af den, navnlig af
døtrene. Det nærmere bekendtskab kom først i Genua).

Og så stod jeg da på banegårds- pladsen i Genua:
”Ansigt til ansigt med Christoffer Columbus”!
Jeg fandt hurtigt frem til et hotel i den nyere bydel! Byen er nemlig interessant ved at have to
ansigter: Havnen og kvarteret langs havnen! Og den helt moderne bydel med de brede boulevarder
– og de store forretninger. Man kunne straks se, at det var en gammel havneby og en moderne
forretnings by! Efter at have ordnet lidt ved frisuren og spidsbukserne gik jeg på opdagelsesrejse for
at finde Nutal eller Natale, som han jo hedder her.
Forretningen ligger på et torv! Det fandt jeg let! Der var fest i byen og ikke mindst på torvet, hvor
just i dette øjeblik en linedanser tiltrak sig opmærksomheden. Det forekommer mig nu i
erindringen, at torvepladsen var ret stor. Et tov var spændt tværs over torvet, og højt oppe svævede
linedanseren! Til mængdens jubel klarede han ”dansen”. ( I parentes bemærker jeg, at jeg til dato
har holdt mig på lang afstand af: 1. cirkus. 2. zoologiske haver. 3. tivoli.)
Og der lå konditoriet. Jeg trådte ind og spurgte på tysk, om jeg traf Hr. Tönjachen! En herre, der sad
bag et åbent vindue, der fra butikken førte ind i et kontor, rejste sig og kom ud til mig: Det var
Nutal Tönjachen! Og i de to dage, jeg opholdt mig i Genua var han mig en strålende guide. – Vi
måtte blot tage os i agt og ikke tale højt eller ytre os om politik eller andre eksplosive emner.
Overalt var der spækket med carabinierer eller andre former for politi, jeg tror der var 4 slags
betjente!
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Nutal Tönjachen (t. h.) med personale foran butikken

Han tog fri og førte mig rundt i byen. Navnlig var den gamle del af byen interessant, den livlige
færdsel i de snævre gader med de høje huse, de mange skibe i det udstrakte kaj- anlæg og ikke
mindst sømænd og turister i alle mulige farver og antræk. Jeg følte mig ganske tryg ved at være i
godt selskab! Som sagt: Gaderne var smalle, og husene var høje. Det var jo i den varme sommertid
(juli). Tværs over gaderne i alle etager var der spændt snore, og her tørrede beboerne vasketøj af
alle farver. Det var ganske ubeskriveligt!
Her førte Nutal mig – efter endt sightseeing – op til sin lejlighed, jeg tror på øverste etage! Her blev
jeg præsenteret for hans søster, der førte hus for ham. Og så betrådte jeg tærskelen ind til
lejligheden! Nu må I forestille jer, at Genua fra havnen klatrer op ad bjergsiden således, at gaderne
enten er meget stejle eller, hvis de løber parallelt med havnen, benytter bjerget som bagmur for de
laveste etager. Således her hos Nutal. Det var sent på eftermiddagen! Solen var endnu ikke gået
ned! Vi spiste middagen og udvekslede naturligvis hilsener. Jeg havde jo en del at fortælle! Og så
forlagde vi samtalen til pergolaen!
Jeg mangler ord for tilstrækkelig dækkende at skildre det syn, der mødte mig! – Pergulaen var en
efter forholdene lang og smal gang, en slags altan. Op ad bagmuren og hen over pergolaen voksede
en ferskenstamme med dens grene og dannede en løvsal, og her sad vi og plukkede de modne
ferskner: bløde, uldne og velsmagende; helt forskellige fra dem, man ellers nyder herhjemme! Helt
uigenkendelige!
Og lidt efter lidt – eftersom mørket faldt på, tændtes lysene i byen, som jo lå nedenunder os, og
langs kajerne og havnen og rivieraen mod øst og vest: en uafbrudt perlerække af lys, så langt øjet
rakte – og så lå det stille Middelhav med bådene, og oven over! himlen med dens stjerner og
dannede en uforglemmelig baggrund eller indfatning! Det var mit første møde med Middelhavet!
Jeg fik et uforglemmeligt minde med fra dette besøg hos Nutal i denne stille skønne sommernat!
Italien er det land, jeg helst besøger, og mon ikke denne rejse i 1924, og dette besøg hos Nutal, og
dette ophold på pergolaen med den skønne udsigt har bidraget væsentligt til denne kærlighed! –
Men ordene dækker ikke mine følelser. –
Den følgende dag var jeg min egen herre, da jeg jo skulle lære byen at kende. På min
ekspeditionstur besøgte jeg Palazzo Doria: Andrea Doria var doge og blev kaldt ”Fædrelandets
fader”. Han døde 92 år gammel i året 1560.
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I Schillers skuespil:”Fiesco” er slottet og havnen skuepladsen, og tiden er 1547. ”Fiesco” er et af
Schillers ungdoms-dramaer og tilhører altså hans Sturm- und Drangperiode: Frihedsbegejstringen!
Verrina, der er republikaner og frihedens forkæmper sammen med Fiesco, styrter Fiesco over bord,
så at han drukner i det øjeblik, da han svigter frihedens sag og tilriver sig magten.
Fiesco: ”Was zerrst du mich so am Mantel? – Er fällt!“
Verrina: (Mit fürsterlichem Hohn): “Nur wem der Purpur fällt, muss auch der Herzog
nach“.
(Er stürzt ihn ins Meer).

Fiesco: (Ruft aus den Wellen). “Hilf, Genua! Hilf deinem Herzog!“ (Sinkt unter).

Jeg aflagde besøg på Campo Santo, der har ord for at være måske verdens skønneste, dens
beliggenhed i Stagtieno – et stykke uden for Genua – og dens så storslåede anlæg!
Jeg tog afsked med Nutal og med Genua og fortsatte min rejse til Rapallo.

Rapallo
Ja! så er jeg altså i Rapallo! Det første indtryk er betagende: byens skønne beliggenhed ved
Middelhavet, Golfo Tigallio. Jeg tager ind på et udmærket hotel lige ud mod bugten, kun landevejen
mellem hav og hotel. Og her stifter jeg for første gang bekendtskab med et moskitonet. Hvad jeg
særlig husker, er, at hotellet havde en lille pavillon – på pæle – ude i vandet, altså i selve
Middelhavet, og derude nød jeg alle måltider.
Ved siden af pavillonen var der badestrand, og her kastede jeg mig for første gang i Middelhavet. Det var herligt at
smide spidsbukserne og rygsækken og jeg badede et langt bad! men her erfarede jeg en ting, som jeg tænkte over i lang
tid: I den tid, jeg opholdt mig i Rapallo, følte jeg mig ikke vel, jeg var øm i alle led, og denne ømhed kunne jeg ikke
vaske af mig! – Da jeg 14 dage senere kom til Venezia og badede på Lidoen, kom den samme smerte tilbage i forøget
grad. Jeg har dannet mig den teori, at middelhavsvandet – måske navnlig den lunkne varme – ikke har passet mig! Dette
var et sidespring, der måske kan have interesse for læger! –

Under opholdet i denne henrivende by med den smukke promenade langs hav og havn foretog jeg
selvfølgelig en tur – til fods – til S. Margherita. Det er en turist- og badeby, og havnen er stuvende
fuld af små og store turistbåde. Rigmandsbåde! Længere ud ad halvøen ligger den mindre by
Portofino. Jeg er løbet tør for superlativer! Men ikke alene disse to byer er rene drømmebyer!
Undervejs fra Rapallo til S. Margherita vandrede jeg mellem haver, der bugnede af blomster og
fyldte luften med duft – navnlig husker jeg Bougainvilleaen. Det var helt smerteligt at tage afsked;
for jeg kunne jo ikke vide, at jeg skulle vende tilbage til Rapallo sammen med Lisbeth i 1964. –
Pisa
Og så gik turen videre til Pisa. Det var en selvfølge, at jeg skulle ”opleve” det skæve tårn. Jeg satte
uden ophold kursen mod mit mål: Domkirkepladsen: Ponte Solferino og Via Solferino. Straks på
broen over Arnofloden lagde jeg mærke til den skønne lille kirke: S. Maria della Spina! Skønt,
gotisk bygningsværk fra det 13. og 14. århundrede. Den fremkalder erindringen om domkirken i
Milano, men ”en miniature”. En lille perle! – et lille stykke videre og jeg står ved målet:
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Paradis- engen: Campo dei Miracoli.
Domkirken, Baptisteriet, Campanilen (Det skæve Tårn) og dertil selve pladsen, den store grønne
plæne! Indtrykket er ubeskriveligt skønt, særlig med den lange triste gade og den kedelige by som
baggrund!
Og man må ikke glemme at aflægge besøg i ”Campo Santo’en”: Et firkantet bygningsanlæg i form
af korsgang med plæne i midten. Anlagt i 13. århundrede efter at have hentet 53 vognladninger jord
fra Jerusalem. Bagvæggen i dette anlæg er prydet med fresker af store kunstnere: F.eks. Benozzo
Gozzali: emnerne hentet fra det Gamle Testamente: Noahs vinhøst og fuldskab osv.
Men, hvad der særlig gjorde indtryk på mig ved mit første besøg, var billedet af Dantes Helvede:
Inferno! Og de mange grader af pinsler. Og fanden selv i midten som leder af skuespillet! –
Da jeg i 1964 besøgte Campo Santoen var disse fresker under reparation. Ødelagt 1944 af tyskerne.
Nu er restaureringen selvfølgelig fuldendt! Italienerne er nemlig vel nok verdens dygtigste
kunstnere på dette felt. Når man senere læser Dante og følger Dante og Vergil gennem helvedet, vil
man mindes billedet i Campo Santoen i Pisa. –
Men I må endelig studere! mine billeder fra Campo dei Miracoli eller rejse til Pisa og ved selvsyn
forvisse jer om, at jeg ikke overdriver! Jeg henviser jer også til Karen Jacobsen: ”Italienske byer”.
Vi går tilbage til banegården gennem den gamle by og opdager, at byen ikke er så trist og kedelig
endda – tværtimod! Der findes en del smukke pladser og huse, der bærer præg af, at Pisa har været
og er sæde for kunst og lærdom og har været skueplads for fyrsters hofliv.

Og så står jeg på banegården i Firenze: 1924.
Rejsens foreløbige mål! Selvfølgelig ville jeg også - en gang- til Rom: men man skal jo øve sig i
begrænsningens kunst og ikke tage munden for fuld, og det var jo min hensigt næste år at fortsætte
til Rom.
Dette ønske gik først i opfyldelse – 1955; men derom senere; thi i mellemtiden gav de for familien,
ja, også hele familien Danmark så svære år andre tunge problemer at tumle med: 30 problemfyldte
år!
Men nu tilbage til sommeren 1924. Opholdet i Firenze varede en uge, og jeg boede i den danske
pension: Bøhme og Jørgensen, Lung-Arno Serristory. Værelset var forud bestilt, og da værtinderne
var på ferie, kom jeg til at bo i frøken Jørgensens værelse. Jeg boede godt! Som frøken Jørgensens
stedfortræder virkede frøken Fink. Hun var strålende!
Vi havde på Akademiet en dygtig elev: Dan Trier Fink, sønderjyde, senere kendt som en
fremragende arkitekt. (ved min afrejse fra Firenze gav hun mig en pengegave med til ham).
Og vi levede glimrende! Jeg siger vi, for vi var en lille Noahs Ark: Italienere, tyskere, danskere og
en svensk kunstner. Han og jeg blev særlig gode venner! Han fik af og til et anfald af Malaria,
hvilket imidlertid ikke gjorde noget skår i glæden, særlig da han fik en større pengeforstærkning
hjemmefra. I stueetagen var der en bar, og der hvilede vi hver dag ud, før vi gik til middagen på 4.
sal – til vor ”halm- omvundne” butelje med påfølgende siesta! Vi var naboer ved bordet; men en
dag kom der nogle danske damer fra Rom! Bordordenen blev lagt om, og svenskeren og jeg måtte
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skilles! Jeg frygtede, at han var blevet ked af mit selskab; men da damerne var forsvundet, vendte
han tilbage til mig! Han var åbenbart ikke nogen dameven – i hvert fald ikke i de dage! Og nu
foreslog han, at vi to skulle forny venskabet, og det gjorde vi! Og vi nøjedes ikke med aperitiffen i
kælderen! –
En aften i ugens løb indbød frøken Fink os til aftentur med aftensmad til et Trattoria på bjergsiden!
Det var en skøn aften. Vi kørte med bus derop, men gik hjem. Vi var alle med! Disse stille aftener
blandt fidele venner, i skønne omgivelser, improviserede, hvor hver yder sit bidrag til festen til sjæl
og legeme, ja! de er uforglemmelige minder, vel at mærke, når man har dagens ”arbejde” bag sig og
er tilfreds med dagens udbytte.
I ugens løb havde jeg – naturligvis alene – aflagt besøg i klosteret: ”Certosa di Firenze”, 3-4 km
uden for Firenze. Det var et Karthäuser- kloster. Turisterne blev vist omkring i klosterets forskellige
afdelinger, der var rigt udsmykkede med kunst, udført af munkene gennem tiderne. – Til sidst
havnede vi i kælderen i apoteket, hvor munkene bryggede en dejlig likør: ”Certosino”. (Chartreuse),
som de også sælger. Den smagte dejligt! Munken var stor og rund og gemytlig, og selvfølgelig
smagte jeg på varerne og købte 2 flasker, en lille og en stor, som jeg ville tage med hjem til Hvorup
som gaver!
Den ene flaske var en smuk Majolika flaske med bakke, og på bakken stod at læse:
Frit oversat:

”Ede, bibe, lude; post mortem nulla felicitas”.
”Æd, drik og vær glad; efter døden ingen lyksalighed”.

De munke de munke!
På hjemturen til Firenze blev vi i sporvognen afkrævet told af vore ”varer”, altså likørerne! Jeg
forklarede betjenten, at jeg var dansker og ville have medicinen med hjem til mor i Hvorup, og det
hjalp! Jeg slap og puttede flaskerne ned i rygsækken, og den mindste og dyreste forærede jeg
virkelig til mor sammen med bakken med de gode ønsker. – Mor blev 93, og medicinen har altså
hjulpet! I hvert fald bidraget sit! –
Men nu nærmede afskedens øjeblik sig, og det var jo trist! Opholdet i Firenze var så eventyrligt
skønt, fornøjeligt og berigende!
Nu skete der det, at et stort selskab af danske lærerinder under ledelse af dr. Haller (dr. phil. for en
afhandling om I. P. Jacobsen) havde bebudet deres ankomst den følgende dag. Og så var jo
spørgsmålet, om der kunne skaffes plads. Jeg betroede frøken Fink, at jeg kunne rejse straks om
aftenen og således rømme frøken Jørgensens damebur – selvfølgelig med blødende hjerte! – Det
voldte naturligvis frøken Fink stor smerte, at jeg skulle forlade ”hjemmet” så brat; men hun tørrede
dog tårerne af øjnene og sagde:
”Så skal vi have afskedsfest”.
Og det fik vi! Frøken Fink spenderede natmaden! Vi øvrige festdeltagere ville tømme alle vore
halmflasker, og det gjorde vi! Svenskeren var selvfølgelig ganske utrøstelig, fordi han skulle skilles
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fra mig! Så brat; men da jeg lod min store flaske ”Certosino” springe, kom han hurtigt til hægterne
igen! Vi blev alle glade!
Da uret på domkirkens Campanilo slog 12 hankede jeg op i spidsbukserne, satte kasketten på snur
og hægtede rygsækken på og banede mig vej til banegården! Næste morgen stod jeg på
Markuspladsen i Venezia.
I dag, 20.8 1975, ca. 50 år efter genoplever jeg i tankerne dette ophold i Firenze; men hvor skal jeg
begynde, og hvor skal jeg ende med min beskrivelse af, hvad jeg oplevede!
I gymnasiet i Aalborg havde vi lektor Strøm i historie! Han var streng og krævende! Men han var
dygtig, og gjorde os interesserede i faget historie. Til eksamen opgav vi som speciale: Den
italienske Renaissance, og hvad han fortalte os og viste os af billeder hang ved! Med ham i tankerne
besøgte jeg straks Palazzo Vecchio og Piazza Signioria: Firenzes rådhus og rådhusplads!
Jeg mødte som sagt med de største forventninger, - jeg behøver ikke at bedyre, at disse
forventninger blev så langt overtruffet af den virkelighed, jeg nu stod overfor. Jeg har forsøgt – med
mine egne ord – at finde dækkende udtryk for min beundring; men forgæves! Denne min
”magtesløshed” gælder ikke alene Palazzo Vecchio, men hele staden! Dens historie! Dens styre!
Dens arkitektur! Dens kunst i alt og alle grene! Dens videnskab! Dens førerstilling gennem
middelalder og renæssance og helt op til vor egen tid!
Man beundrer de geniale borger- og fyrsteslægter og enkelte genier, der har ført an, når det gjaldt at
tjene by og fædreland: Storkøbmænd, industrifyrster og håndværkere, politikere, bankier’er og
pengespekulanter, kunstnere og kunstsamlere (museer), litteratur og videnskab (biblioteker og
skoler) og sidst men ikke mindst arkitekter og bygmestre. Kirkerne og klostrene taler deres eget
sprog, når det gælder ånds- kulturen. – Dette var kun antydninger! Når I besøger Firenze, da
henviser jeg til følgende kilder, der har været mig selv til så megen glæde og nytte på forhånd og til
genoplevelse senere i livet:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Alle mine billeder og hefter.
Carl Baedeker: Italien: 1908. side 136 ff.
Karen Jacobsen: Italienske byer 1961: side 63 ff., Firenze: Hele verdens skatkammer.
Roberto Bartolin: Florenz und seine Umgebung: 1953.
The Uffizi Gallery: Principal Paintings 1923.
A. V. Morton: Rejse i Italien 1966. side 431 ff.

Et spring i tid:
1964, den 24. september, kl. 16.47 ankom Lisbeth og jeg fra Pisa, efter en skøn dag der, til Firenze!
Jeg havde sikkert foregøglet Lisbeth, at vi nu sammen skulle opleve denne helt vidunderlige station
på vor Italien- rejse! Men nej! Vi fik et dårligt logi i nærheden af domkirken og Palazzo Medici –
Riccardi. Det var snusket – med et mildt ord -, og vi burde have flyttet vore teltpæle, men stod det
igennem med livet i behold, og så styrtede vi os ud i de for mig så kendte steder!
Vi opsøgte Piazza Vittorio Emanuelle. Den fandtes ikke mere! Nu hed den Piazza Republica. ”I
gamle dage”, altså ved mit første besøg i 1924, var det en dejlig plads. Der var ingen trafik! I den
ene side af pladsen var der en restaurant, hvor man under åben himmel kunne nyde sin aften –
forfriskning til musik og sang og sammen med pyntede mennesker! Fornøjeligt! Nu! larm og
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spektakel af biler og gadens ungdom og restauranten nedlagt. Husk på! Verdenskrig nr. 2 havde
vendt op og ned på forholdene – også her!
Vi måtte søge andetsteds hen og opsøgte Piazza Signiora: Palazzo Vecchio, og her var der hele to
fortovsrestauranter! Det lod sig høre! Og nu steg humøret nogle grader! Måske skammede jeg mig
også over, at vi kom til at bo så dårligt. Vi opholdt os her nogle dage, og Firenze viste sig atter fra
sin bedste side med hele sin rigdom af skatte!
Og nu sidder Lisbeth og jeg og nyder middagen! Det 700 år gamle palads synes ganske u-såret af
tiden. Det synes bygget for evigheden! Facaden er lukket; det vil sige uden vinduer eller døre. Det
er bygget til værn og forsvar, med udsigtstårn (100 meter højt) og med skydeskår og brystværn. Det
var en stolt bygning, og man kan vel ikke nægte, at den har virket inspirerende på eftertidens
bygmestre og arkitekter, når de byggede byernes rådhuse (Sienna, København, Stockholm og Oslo
osv.).
Denne skildring af indtrykkene fra Firenze begyndte med mit første ophold i Firenze i 1924. Jeg
omtalte i begyndelsen også mit ophold i Pensione Bøhme og Jørgensen og afskeden en aften for at
tage til Venezia. Mine oplevelser i Venezia 1924 har jeg suppleret med Lisbeths og mine indtryk fra
vor rejse til Rom 1955 og til Rapallo – Pisa – Firenze og Venezia 1964. Mine rejseoplevelser
afslutter jeg stort set med rejsen 1924 og henviser i øvrigt til hefter og kort fra disse senere rejser
sammen med Lisbeth.
Efterkrigstidens triste problemer meldte sig for mit hjem og mig allerede 1925 og spændte ben for
mine ”udskejelser”. Økonomien og tankerne rettedes mod alvorligere opgaver. Men derom måske
senere!
Venezia
Mit ophold i Venezia 1924 var også en stor oplevelse. Jeg boede i Pensione Schmidt på Markuspladsen under klokkespillet på Torre d’Orologgio og med udsigt over Markus-pladsen og CanaleGrande: Pragtfuldt! Den første dag tilbragte jeg på Lidoen og fik mit tiltrængte bad; men her
plagedes jeg af denne mærkværdige ømhed i alle led (den fugtige og lunkne luft?). Denne smerte
lod sig ikke vaske af, og jeg vendte næsen hjemad over Bolzano.
Hvad jeg altså ved denne lejlighed forsømte, indhentede jeg senere under to følgende besøg. – jf.
billedhefter og kort!

(Der forekommer nu et spring i tid frem til 1938, hvor jeg kunne genoptage min rejseaktivitet. Se
senere beskrivelser).
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Summarisk liste over begivenheder og rejser: 1938-1975.
1938. Studierejsen til München: (udførlig beskrivelse senere). Lisbeth, Aage og Else i Bisserup (Kighosten).
1939. Gerdas ankomst: 14. august.
1940 – 45.( 2. verdenskrig). Hjemme og i Bisserup. 1942-43-44-45 opholdt svigerforældrene sig i Sorø i Molbechs Hus
i sommerferierne.
1946. Hjemme i Vendsyssel! Egedorfs sølvbryllup.
1947. Svigerforældrene i Sorø.
1948. Svigerfaders død i Sorø. Jeg med Aage på cykeltur: Fyn og Jylland (fyldig dagbog).
1949. På cykeltur til Maribo med Lisbeth og Aage og derfra med Aage over Fyn og Sønderjylland (fyldig dagbog).
1950. Cykeltur med Else og Aage i Jylland (fyldig dagbog).
1951. På Mols: Fuglsølejren med Else og Gerda.
1952. Sverigesturen: Stockholm – Uppsala – Sigtuna – Göteborg. Hjorts død.
1953. Bornholm: Villa Egely, Sandkås: Else og Gerda. Aage: Løjtnant (R) gjorde tjeneste ved Bornholms Værn.
1954. Schweiz, Arosa: Else og Gerda. Boede i Jules’ og Bentes hjem! –

Hörnli Hütte (2500 m.o.h.) Arosa, Schweiz

1955. Rejse til Rom via München, Oberammergau, Verona, Venezia, Firenze.
1956. Hjemme: Lisbeth syg.
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1957. Vrensted. Boede hos Peder Madsen Sørensens.
1958. Færøerne: Censorrejse! 14 uforglemmelige dage!
1959. ( Gave: 1600.- kr.) Innsbruck, Merano, Rovereto, Torbole, Sirmione, Milano, Genua, Nice, Arles, Nimes,
Avignon, Lyon, Geneve, Hamborg, hjem.
1960. Hjemme: flytning fra Molbechs Hus.
1961. Jylland: Holmsland.
1962. Hjemme: afsked med Akademiet, Gerda dimitteret! Christian og Henrik kommer til verden.
1963. Gerda rejser til Wien i juli og vi følger efter i august på anbefaling fra Gerda.
1964. Rapallo – Pisa – Firenze – Siena – Rimini – Ravenna – Venezia. Alt vel i hjemmet! Men: Axel Blems død, Rafts
død, ”Pomonas” død!
1965. Rom! 13. april i Næstved. Inge og Henrik efter os! Festligt! Inge bringer alt! Inge kører kl. 16. Pakker ud! Ringer
til Else og Gerda.
Rom 1966. Fly til Rom 08.15 spændende! Pompeji, Sorrento, Capri 7.10 hjemme igen. Fin aften hos Gerda og Troels.
8.10. hjem til Sorø. Alt i fin orden! Varmt og dejligt! Meget trætte! –

Forberedelsen til Rom- rejserne:
1. Peter Schindler: Dage i Rom
2. Ebbe Sadolin: Vandringer i Italien
3. Ebbe Sadolin: Vandringer i Rom
4. Romerske billeder: Af danske forfattere
5. Chr. Elling: Italienske Scener
6. Seedorff Pedersen: Pompeji
7. Stanley A. Jashenski: Pompeji
8. Politiken: Turen går til Rom
9. H.V. Morton: Roms Fontæner
10. H.V. Morton: Roms Trylleri
11. H.V. Morton: Rejse i Italien
12. Carl Johan Elmquist: Italien
13. H.C. Andersen: Fodspor gennem Italien
14. Christian Elling: Rom
15. Goethe: Italienische Reise
16. B. Lytton: The last days of Pompeji
17. Rome: Monuments of Civilization (Coarelli).
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Rom 1966. På vej ind i Peterskirken
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1967. Holland med Inge og Aage! – Om denne rejse har jeg skrevet en meget udførlig dagbog. Jf. den røde mappe.

Studier i marken på hollandsturen 1967. Nationalparken
Hoge Veluwe med Kröller-Müller- museet (van Gogh)
Rom 1968. Dette er en gentagelse af tidligere rejser til Rom.
9. Norge 1969: Bergen (Holberg Wessel) Oslo Bygdø m.m.
1970. Hjemme!
1971. Øland og Gotland. Med Inge og Aage og børnene (Henrik og Lars). En skøn ferie efter opholdet på sygehuset i
Ringsted. Fyldig dagbog jf. den røde mappe.
1972. Lisbeth syg! Nervelidelse i nakken! 1. August: Det værste uvejr vi nogensinde har oplevet.
1973.10.- 20. August. Jyllandstur: Rødhus Klit! Vesterhavet viste sig fra sin allerskønneste side: Himmel - hav – klit –
og vegetation! Badning hver dag! Besøgte Oles’ og Johannes’.
1974. Hjemme! Og vi indstiller os på – for al fremtid – at hygge os hjemme i hus og have, og sammen med de unge
familier.
1975. Sicilien. Men skæbnen – en såre venlig skæbne – ville, at vi ikke endnu skulle gå i kloster! Vi måtte forlade
mølposen. Fattede nyt mod, og efter at have rådspurgt lægerne Trojel og Taarnhøj smed Lisbeth den ækle halsbandage,
og vi tog med Tjæreborg til Sicilien: Catania – Taormina – Syracus! Med fly til Catania.
Rom 1975.

Sidste rejse til udlandet.
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Familiens trængsler – ”De onde år”
1925-26: Hvileår
I 1925, efter min broder Aages død (april 1925), blev adjunkt C. C. Andersen ansat som adjunkt
efter lektor Michelsens afsked på grund af sygdom! Dermed var der ansat en kyndig
kostskolemand, der kunne overtage min sovesal (vestre) og min inspektion, og jeg blev frigjort efter
eget ønske. C. C. Andersen kunne det hele! – Jeg var faktisk nedbrudt: Humøret var borte, og jeg
kunne ikke finde ro eller sove! Jeg flyttede ned i Søgade hos O. B. Müller, og boede i 3 værelser
(20 kr. pr. måned). Og der kom jeg mig i årets løb.

Chr. Hjort

Jeg husker, at adjunkt Hjort og jeg gik sene aftenture ad banevejen for at bane vejen for en sund
søvn, men uden resultat! Men, hvad værre var, - medens eleverne ellers tillidsfuldt søgte ind til mig
for at ”sludre” eller for at bede om hjælp med lektierne, så holdt dette fuldstændig op! De følte, at
noget var blevet anderledes – var gået i stykker, og de holdt sig borte. På en måde var jeg glad for
dette, da jeg jo ønskede fred; men på den anden side savnede jeg drengenes sorgløse humør, og da
rektor spurgte mig, om jeg ønskede at fortsætte som inspektor til oktoberferien, eller om jeg
ønskede at ”slippe fri”, svarede jeg omgående: ”Fri, jo før jo hellere”, og da C. C. Andersen var
erfaren som lærer og gammel elev, fik jeg min frihed og flyttede ned i Søgade til O.B. Müller
(”Fatter”).
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En årlig græsslåning med le blev tradition.
Dertil lagkagespisning for hele familien.
Her ”Fatter” som interesseret inspektor.

Jeg husker tydeligt, at jeg i foråret 1926 en morgen kl. lidt over 8, blev vækket ”i min søde søvn” af
en III.gm’er: Poul Schrøder. Han var sendt af rektor for at minde mig om, at jeg havde klassen i
dansk i første time. Jeg tror, jeg var på skolen før Poul! – Jeg kiggede spændt mod rektorkontoret –
ingen rektor! Jeg tog trappen op til Lovsangssalen i et spring (i Lovsangssalen foregik
undervisningen i dansk i III.gm). Jeg kiggede gennem ruden i døren, og - der sad rektor og
underviste min klasse!
”Undskyld rektor! Jeg har sovet over mig!”. – ”Det glæder mig, adjunkt Pedersen, at De nu kan
sove”. – Og smilende forlod rektor salen! - Et lille træk, der kaster lys over et tidsbillede: rektor,
elever, lærer! –
Jeg foretager et sidespring. – Da Poul Schrøder, der var en meget dygtig ung mand, havde studeret medicin i 3 år, gik
det ham, som det gik min broder. Han døde af Tuberkulose på 3. afdeling på Kommunehospitalet. Disse
sygdomsbilleder bidrog til, at de unge medicinere blev kontrolleret meget nøje, før de fik adgang til de smittefarlige
afdelinger. Det samme gjaldt sygeplejerskerne. -

1926 fik Bohn overdraget overopsynet med de danske drenge i Nantes: Lycée Clemenceau. Han og
rektor fik den ”gode ide”, at jeg skulle træde i Bohns sted som inspektor på østre sovesal med bolig
i Bohns lejlighed; således kom jeg til at samarbejde med Rønning Jensen og C. C. Andersen! – I
dette år 1926-27 var jeg således privatpræceptor for nuværende rektor Arne Østergaard og hans
kammerater samtidig med, at jeg også underviste disse så dygtige elever i tysk (I.gn) og matematisk
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retning (I.gm). Og samtidig overtog jeg fra 1927 skoleinspektionen efter Frørup. – Denne post
bestred jeg indtil 1953 (26 år).
Lektor Frørup var en pragtfuld kollega og et fint menneske, men han var slidt op! Han døde august
1928. Og efter ham arvede jeg gennem fru Frørup: Hans ur! Hans ravrør og hans store leksikon:
Webster! Ved hans overdragelse af skoleinspektionen sagde han mistrøstigt til mig:
”Nu har jeg – uden held forsøgt at få orden på denne gerning.
Nu ønsker jeg Dem bedre held! Lærerne er de værste!”
Jeg var jo fuld af energi, koleriker vel nok – i hvert fald temperamentsmenneske. Frørup var – i
hvert fald i hans ytringsform: Flegmatiker! – Og jeg begyndte straks at konsolidere stillingen efter
mit hoved! Frørup havde forvaltet stillingen i forværelset til rektors kontor. Vindueskarmen var
hans skrivebord, og vinduesskabene var hans arkiv. Der stod han i træk og kulde (vi havde jo ikke
fjernvarme på skolen den gang) og blev bytte for forkølelser og gigt til trods for hans store kavaj!
Jeg ønskede at få mit eget lokale – bakket op af O. B. Müller, der havde den udvendige inspektion.
Og rektor sørgede for, at ”Kaffonia”(det lille lokale ved siden af spisesalen) blev mit kontor: Da jeg
kom tilbage efter sommerferien stod der over døren: ”Skoleinspektors kontor!” Det var en absolut
forbedring: Her var skabsplads og bordplads, og her kunne Müller og jeg udtrykke os på den for os
særlige måde! Den var ikke kedelig! Senere hen afgav Müller denne post til Pihlkjær; men
omgangstonen os to imellem forblev den samme!
Det var et arbejdsrum! Og ikke noget direktørkontor. Da rektor indvilligede i at skaffe plads til os i
”Kaffonia”, skete det med ordene:
”Frørup og jeg var jo gode kammerater og jævnaldrende, og vi har altid haft et godt samarbejde.
Jeg ved jo ikke, hvorledes det vil forme sig fremefter! Deres ønske skal blive opfyldt! Omgående!”
Lærerne fik et nyt ”Kaffonia” i ”Blå Gang”, hvor de trivedes udmærket, da den første vrede havde
lagt sig!
Som før sagt, bestred Müller den udvendige inspektion. Jeg den indvendige, Stengangen. Den
indvendige inspektion var på sin vis den vanskeligste, idet eleverne skulle ud i fri luft i alle
frikvartererne. Ordensduksen havde ansvaret for orden i klasserne, jeg udenfor: Klasserne låsedes!
Jeg for rundt gennem gange og op ad trapper. Det gik hurtigt time efter time, år efter år i 26 år. Det
var 2 trin ad gangen. Det var et hårdt job for en lille mand, og til hjælp havde jeg kun min stemme
og min stok! Den stampede jeg med i Stengangs- fliserne. Var der en ”rotte”, der havde gemt sig i
en krog eller inde ved fyret, kan jeg ikke nægte, at der kunne falde et svirp af i farten.
Nu om dage (1975) ville det aldrig gå godt! Jeg har dog ikke – så vidt jeg husker – lagt mig for had,
af den grund! Det blev optaget som en spøg. - I halv- søvne eller i drømme kan det nok plage mig
på bagskud; men så tyer jeg til det gode råd:
”Jeg tilgiver mig selv”!
Ihukommende Frørups ord gik jeg på med energi og havde vel også held med mig! Og udbytte; men
– et drøjt job var det, navnlig fordi jeg jo ikke kunne hvile ud i frikvartererne, men måtte gå lige fra
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Stengangen og ind i timerne! Jeg kan jo nok nu indse, at det havde været klogere at slappe af i
frikvartererne; men det var jo ”de onde år” – økonomisk – og familien voksede – krigen gjorde sit!
Men jeg overlevede! –
Frørup havde ret, da han betroede mig, at lærerne var de vanskeligste at ”styre”. – Holten og C. C.
Andersen var de værste! De kunne aldrig få snakket af og fortsatte ned ad trapperne og hen ad
Stengangen, fulgt af en skare elever, der ”andægtigt” lyttede til foredragene for at slippe for at
komme ud i kulden! Men den gik ikke! – Det gav gnister! Men det hjalp!
Som tilgift til inspektionen havde vi jo også sammentællingerne at passe! Og ligeledes
eksamensprotokollerne og beviserne. Det var travle dage! Og så kom skemalægningen for det
følgende år. Dette præcisionsarbejde skulle jeg udføre i sommerferien. Her skulle der tages
berettigede hensyn til lærernes ønsker! Vi havde jo delt skoletid: 8-12, og: 3- 4 ½: I alt 7 lektioner a
40 minutter. Der kunne ikke blive 2 fri- eftermiddage til hver lærer, og derfor måtte de skiftes til at
have 2 eller 1 fri- eftermiddag. Stort set kunne det ordnes gnidningsløst, og til kollegernes ros skal
det siges, at det ikke ødelagde noget kollegerne og mig imellem! Men en stor del af sommerferien
stod unægtelig i skemaets tegn! –
Det gjorde jo også meget, at vi alle boede i skolens nærhed og havde biblioteket og lærerværelset og
aviserne til at udfylde fritiden! – og eventuelle mellemtimer. Efter sidste formiddagslektion
(kl.12.10) stillede jeg på rektors kontor for at føre forsømmelsesprotokollen (jeg havde nemlig også
optællingen før morgensangen!) i rektors nærværelse: Han med den ene hånd på min skulder. Der
opstod hurtigt et tillidsforhold mellem os to, og det var således en let sag at glide ind i familien
Raaschou-Nielsen ved Lisbeths og min forlovelse 1930.
Pædagogikken
Dette spørgsmål har i grunden ikke voldt mig mange søvnløse nætter eller dage, når talen bliver om
undervisningen! – For en kostskolemand, der får mange pligter og et stort ansvar betroet, fordi han
efter fattig evne må erstatte forældrene, er kostskolen langt den vigtigste del af embedet. Og kan
han klare den del af opgaverne uden at blive ”stødt ud i mørket”! Da er undervisningen og hvad
dermed følger, som en tillægsgevinst at regne. I tilbageblikket har denne side af livs-billedet kun
voldt små problemer! –
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Jeg havde jo tre fag til embedseksamen: tysk, dansk, engelsk, og gennem hele min lærergerning har
jeg været benyttet i alle 3 fag. Jeg har dimitteret til studentereksamen fra 1920 til min afsked i 1962.
Selvfølgelig ikke altid til min fulde tilfredshed, men jeg har ikke samlet på ”næser”. Skulle I mine
børn og svigerbørn og børnebørn høre mig karakteriseret som en middelmådighed, da skal I nikke
bifaldende og glæde jer over, at I kan gøre det bedre! Lykke til!
Jeg har ikke anglet efter ros; men har været glad for ”medgang”! Jeg har ikke tryglet om hjælp! Jeg
har aldrig – ikke en eneste gang – deltaget i de pædagogiske oktobermøder i København, hvor de
store ånder bragte deres ideer til torvs! Det var vel nok dumt af mig! – et udtryk for beskedenhed
eller mindreværd; men sådan ønskede jeg det nu! I stedet tog jeg staven i hånd og nød naturen i mit
eget selskab i Sorøs omegn, i Vendsyssel, eller hvor der tilbød sig en lejlighed til at lade øjnene
hvile på udsigter over hav og hede eller frodige marker! Forfrisket på denne måde vendte jeg tilbage
til skolen.
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Familiens trængsler
Som før omtalt døde min broder Søren i 1922. Det var en ulykke, der tærede på familiens humør og
kræfter, og navnlig sled det på mine forældre. Far var jo snart 60 år og mor 3 år yngre. Far talte da
om at sælge gården. Mor var en såre stærk kvinde, stærkere end far, og hun bad os brødre om at
snakke far fra det, da hun frygtede, at far i så fald ville ”falde sammen”. Hun havde sikkert ret!
Økonomisk ville de være hjemfaldne til offentlig hjælp, og det var de for stolte til at modtage. – Nu
blev de siddende ved gården, til far blev 70 ½ år: sommeren 1933. Dermed var forsøget på at redde
gården for familien spillet til ende, og hjemmet blev solgt!
Christian fik gården tilbudt; men efter de 10 års forgæves slid fra Sørens død til 1933 gav han op.
Han var jo ikke landbrugskyndig og var udelukkende blevet hjemme for at hjælpe og opmuntre mor
og far efter Sørens død. Nu fuldendte han sin handelsuddannelse, og mor, som i al sin færd var
”stormasten” i skibet, nød at være aldersrentenyder og følte, at far havde fået fred for sine
bekymringer.
Når de i disse sidste 10 år havde kunnet blive på gården til trods for de sorger og den modgang, der
stødte til (sygdom i besætningen), da var årsagen naturligvis den, at det kun kunne lykkes ved
fælles hjælp.
Sorgen: 1925 døde min broder Aage. Han blev student i 1922 og studerede medicin: Det så lovende
ud, og det var hans inderlige ønske! Hans ophold i København i de 3 år tog jeg på min kappe, og så
håbede vi på bedre tider! Han døde på Kommunehospitalet af en voldsom Tuberkulose, der i løbet
af 3 uger rev ham bort! Han var livsforsikret! Mit udlæg til hans studium blev mig udbetalt af
skifteretten. Hele summen gik til min fader, men 4.000 kr. blev efter mit ønske indsat i Nørresundby
Bank som sikkerhed for en kaution til Johannes, der nu havde en snedkerforretning i Nørresundby.
Far og Peder var medkautionister. Ved Johannes’ fallit skulle kautionen udbetales! De 4000 kr.,
som jeg havde sat som sikkerhed, blev udbetalt! Da fader ikke kunne betale, bad jeg Peder om at
klare sin del af forpligtelsen; men jeg blev mødt med et afslag (hvilket ikke førte til brud med
Peder), og så måtte Johannes og jeg se at klare restbeløbet efter aftale med banken (der for øvrigt
stillede sig forstående). Vi måtte aflevere vore livsforsikringer! i nogle år. I parentes må jeg
indskyde, at Johannes var på nervesammenbruddets rand og absolut måtte have fred i sjælen! Og
slippe for pengesorger!
Han blev gift med Ellen, mesters datter, i januar 1925. At de to familier turde vove at starte en
forretning i disse år står for mig som en gåde. Der var jo ingen, der havde råd til at købe møbler!
Eller sætte bo. Hvorledes mellemregnskaberne mellem Johannes og far og snedker Christensen var,
ved jeg ikke. – Snedker Christensen måtte selv kapitulere! Nå! Men på bagskud er man altid klog.
Det kunne jo være gået godt, da Johannes jo var dygtig! Og så kunne det jo ske, at tiderne ville
bedres! Men det var hasardspil, og det gav smæk!
Min broder Peder beholdt sit på det tørre! Han solgte sin gård, som han fik før første Verdenskrig
(1913), med en fortjeneste på 75.000 kroner. Han ønskede ikke at købe hjemmet i Hvorup eller at
træde hjælpende til på anden måde, og det var jo nok klogt af ham! –
Og så sejlede vi videre i nogen tid for ”høj sø”. Men så måtte Ole give op. Han og Erna blev gift i
1920 og købte en gård ved Løgstør. Svigerfaderen skød 13.000 kr. ind i købet og fader 10.000.-
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(altså 1920). Disse 23.000 kr. gik tabt ved Oles fallit. Oles svigerforældre måtte selv ”give op” på
gården Nørkjær ved Klarup; men da han var en særdeles dygtig mand, blev han siddende på
Nørkjær som bestyrer for banken, og han blev i årenes løb igen ejer af Nørkjær, men foreløbig var
han sat ud af spillet. –
Som et bevis på, hvor fortvivlede forholdene var i pengesager, kan jeg fremføre følgende oplevelse:
En bankdirektør fra Aalborg skrev et brev til mig, om ikke jeg kunne tænke mig at overtage en
gældsforpligtelse, som Oles svigerfader fra Nørkjær havde i banken, og så overtage bankens krav på
Clausen (Oles svigerfader). Jeg svarede, at jeg fandt det mærkeligt, at banken ville bede mig
overtage en forpligtelse, som jeg ikke havde givet navn til; jeg var adjunkt med en årsløn på 3.480
kr. altså årlig, og jeg gik ud fra, at en så stor bank havde bedre råd til at klare den slags forpligtelser
end en fattig adjunkt! Dermed var den historie forbi; men den fortæller, at der lystes med skarpe
lygter efter kontanter! –
Nu var Erna og Ole altså ”gået fra gården”. Det skete i begyndelsen af 30’erne, og på denne måde
fik også Erna og Ole ”fred i sjælen” økonomisk! Han tjente til det daglige brød som jord- og
betonarbejder ved Limfjordsbroen, da den nye bro byggedes. Senere blev han ansat som pedel ved
Klostermarksskolen. Således sled han sig igennem. Johannes fik løst arbejde – til tider arbejdsløs -!
Og på denne måde havde Peder – Ole – Johannes – og jeg til dagen og vejen! Søren og Aage var
borte!
Og så er vi kommet til fars fødselsdag 5. marts 1933 og fars død i oktober 1933. Far fyldte 70, og
der blev holdt stor fest. Jeg deltog ikke! Vi ”ventede” Aage, der jo ganske vist først blev født 27.
marts. Man kan jo aldrig vide, hvornår en sådan begivenhed indtræffer, og hvorledes den vil
forløbe! Vi havde gjort vore triste erfaringer! Og det var ved vintertide. Det blev et guds forgående
vintervejr på denne dag. Gæsterne måtte hentes i slæder, og eventuelle biler sad fast og måtte hentes
ved hjælp af heste!
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Men den 5. juni blev Aage døbt, og mor og far kom til Sorø! Det var jo for dem og os en stor og
lykkelig begivenhed. Under opholdet hos os lod far forstå, at der var store udbetalinger, der skulle
klares, hvis gården skulle reddes! Da Ole på dette tidspunkt allerede havde stillet os klart, at han
også måtte give op, og jeg havde måttet give afslag, da jeg jo nu var 41 år gammel og selv var
forsørger og havde pådraget mig forpligtelser med kautioner, måtte vi med gensidig forståelse og
med sorg give op!
Set på bagskud var det jo nok det klogeste! Nej! Det rigtigste!
(Oles sønner: Poul og Erik fik en fin uddannelse på Aalborg Katedralskole. De er nu begge lektorer! Johannes fik efter
nogen tids forløb arbejde i Aalborg og senere på Aalborg skibsværft. De fik i 1935 sønnen Per, der er litograf og har en
god stilling).

Far afgav altså gården i 1933, og det var på tide! Han var ude af stand til at forestå driften længere.
Han var slidt op og var kun en skygge af sig selv. Hjerte og nyrer osv. svigtede.
Christian afsluttede sin uddannelse som handelslærling, en uddannelse, som han havde påbegyndt
før Sørens død. Han fik 25 kr. om måneden plus opholdet, og således var han ”sikret og
problemfri”. Ved dygtighed og pålidelighed opbyggede han ved egen hjælp et prægtigt hjem
sammen med Emmy Krogh, først i Nørresundby, derpå i Aalborg, Horsens, Odense og nu i
Brædstrup. Der er to sønner: Henning og Ole, der begge er gifte! Henning bor i Roskilde og er
repræsentant i et en gros firma i jern og stål. Ole er automekaniker. De har det godt!
Min søster Astrid blev i 1921 gift med Søren Terkelsen, der havde en gård i Skovbølling ved
Jelling. Han var meget dygtig! Fra hjemmet i Hvorup blev de aldrig bedt om hjælp, og de selv sad
som velstående bønder, indtil Søren døde umiddelbart før guldbrylluppet! De havde og har 5 meget
dygtige sønner. Astrid bor nu som velsitueret enke i Jelling. –
Således sled familiens medlemmer sig gennem krisen, og nu på bagskud tør man vel sige, at
kampen lykkedes således, at den nye generation har vundet tilbage, hvad første generation tabte. –
Ganske vist ad andre veje! Bondelivet erstattedes af andre former for erhverv! Men en glæde er det
for os at konstatere, at de unge har vist vilje og evne til at overleve! Tak for det!
Og nu vil I måske spørge: ”Kunne Marcus ikke have hjulpet bedre?” Når jeg stiller mig selv dette
spørgsmål, kigger jeg i min regnskabsbog for disse år og lader den tale til Lisbeths og mit forsvar!
I begyndelsen af dette afsnit lod jeg forstå, at vi ved fælles hjælp forsøgte at holde hjemmet oppe!
Christian ofrede sine ungdomsår, fra hans 17. til hans 28. år. Han afbrød jo sin handelsuddannelse
og tog hjem for at hjælpe mor og far med landbruget til 1933.

Min private økonomi
Fra 1911-18 ”studerede”, nej! bedre læste jeg i København. En uge efter min ankomst begyndte jeg
at give privatundervisning i Hellerup hos familien kaptajn Itzard-Petersen: 35 øre i timen! Ca. 18 kr.
månedlig. På denne måde og ved lignende arbejde tjente jeg delvis til dagen og vejen! Når som
helst kunne jeg dog henvende mig til mine forældre om forstærkning. Der var tegnet en
livsforsikring på 3000.- kr. i Statsanstalten. Den var tegnet på livstid, og den har jeg altså endnu!
Far kunne hæve på den i banken! Men under mit ophold i København var krisen endnu ikke sat ind,
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og således blev jeg kandidat i juni 1918 uden gæld og klarede selv min start som adjunkt (1919 –
soldat 1918-19) uden nogen økonomisk behæftelse.
For min tjenestemandsgage foretog jeg 4 udenlandsrejser, der gav stort udbytte med hensyn til
kundskaber, og som stivede mig af i min undervisning i tysk og engelsk. – Jeg vil her udtrykke min
dybeste taknemmelighed over for mine forældre og overfor Universitetet og stipendieforvaltningen
for god støtte (Kommunitetet og Regensen).
I 1922 (efter Sørens død) begyndte vanskelighederne for alvor at føles. Ifølge regnskabsbogen
overtog jeg udgifterne ved min broder Aages uddannelse i København fuldstændig! Desuden ydede
jeg, hvad jeg fik til overs af min løn. Fra 1923 og fremefter. Efter Aages død i 1925 hjalp jeg med al
overskydende løn. Således overtog jeg forrentningen af et banklån på 10.000 kr. og ydede
derudover alt, hvad jeg kunne undvære! Jeg var jo - ”den velstående ungkarl!” Mine søskende
kunne intet undvære, da også de var slet stillede på grund af krisen. – Særlig var året 1926-27 slemt!
Jeg måtte låne 2000.- kr. af min gode ven adjunkt Hjort (fra den 23.6 1926 – 1.8 1927). Dette lån
afbetalte jeg i løbet af året indtil den 1. august 1927.
I dette år (1926-27) var jeg stedfortræder for adjunkt Bohn, der var i Frankrig. Jeg havde således
”store” indtægter ved overtimer + inspektion + frit ophold og kunne afgive ”store” beløb til
hjemmet og udbetale lånet til Hjort. For at kunne klare hver sit, om jeg skulle dø, tegnede jeg en
yderligere forsikring på 7.000.- kr. for at kunne klare eventuelle behæftelser. Og således fortsatte
udbetalingerne enten direkte til Nørresundby bank eller til far! Dette skete fra måned til måned
indtil faders død: oktober 1933. – Dermed faldt mit hjems økonomiske forpligtelser bort, og jeg
kunne samle mig om de ”papirer”, som jeg indestod for med mit navn!
I oktober 1930 blev jeg gift! Først og fremmest havde jeg nu mit eget hjem (38 år gl.) at sikre! Fra
nu af var Lisbeth vidne til afviklingen af vores fælles forpligtelser. Og afslutningen på den
økonomiske afhængighed kom umiddelbart før 2.verdenskrig ved frigivelsen af livsforsikringerne
(policerne, der var afleveret til Nørresundby bank som sikkerhed). Det var dejligt at føle sig helt fri!
- Jeg vil ikke opgive det fulde regnskab over lånene! Det findes i min regnskabsbog!
Til jeres beroligelse kan jeg sige, at Lisbeth og jeg aldrig med et ord har berørt disse beløb, endsige
stillet krav! Men når jeg eller vi kom hjem til Hvorup og ”tømte lommerne” og eventuelt mere til,
ja! da er det vel kun menneskeligt, at jeg blev ”stille”, ”bedrøvet”, ”fortvivlet” (og viste det, selv
om jeg tav)! Og håbet om fremgang og lysere tider svandt!
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Mellemkrigsårene
Efter min broder Sørens død i 1922 tilbragte jeg alle sommerferier og juleferier hjemme i Hvorup,
bortset fra sommerferierne 1923 og 1924, som jeg tilbragte i henholdsvis England (sprogkursus) og
Schweiz- Italien. Jeg ”hyggede” mig hjemme hos mor, far og Christian, og mor forstod at skabe
hygge; men hele tiden følte vi os tyngede af ”krisens onde år”.
På forhånd havde jeg glædet mig til, at vi skulle adsprede os ved udflugter til stranden: Blokhus,
Løkken, Skagen eller lignende; men det kunne der ikke blive råd til. Jeg havde min plads i
gyngestolen og syslede med lidt læsning! Jeg foretog mine daglige spadsereture i omegnen – altid
over bakkerne: Lynghøjen, Kammerdalen og Lindholm Høje – kæret, mosen og engene til
Hvorupgård. Til Vodskov og Hammer bakker, hvor onkel Christian og tante Ane boede, og hvor
økonomien var ligeså slet! – Overalt frembød de skønneste udsigter sig for mit øje, og der var jo
nok at tænke på! Fra disse ture vendte jeg beroliget hjem. Jeg vidste jo, at vi engang i fremtiden
ville komme ind i smulte vande; at bekymringerne ville falde til ro og stå i erindringen som
bagateller; men hvornår og hvordan?
Jeg kunne ræsonnere mig fra angsten; men hvor længe? Og den vendte tilbage! – Landposten bragte
jo ofte et lille ”grønt brev”, og så vidste jeg, at jeg måtte lægge turene om ad Nørresundby bank
eller sagføreren (Anders Olesen). Jeg gik den tunge gang som forbøn for far, da jeg ikke selv havde
mere tilbage at gøre godt med. Overalt blev jeg modtaget med venlighed og forståelse; men
kreditorerne pressede på – selv om beløbene var relativt små. –
Og således var forholdene og fortvivlelsen i mange hjem – særlig, hvor der var unge hjem, der i
deres start måtte kapitulere og trække de gamle forældre og hele slægter med i faldet. Særlig trist
var det for de gamle, der jo havde oplevet den harmoniske tid før 1914, og som brød sammen, fordi
de ikke kunne bære modgangen. De havde ikke gjort sig fortrolige med at gå med tiggerstaven. –
Dette uafbrudte tryk, der trak ud – år efter år, har vel også præget mig selv! Det er mig en pine at
tænke tilbage på disse år. Det er mig imod at skylde andre penge eller se andre gøre det! Jeg har en
følelse af, at folk ville se skævt til mig i så fald. Jeg ville føle, at jeg ville falde i folks agtelse!
Derfor føler jeg det usselt at høre de i dag så gængse udtryk: ”Brug dog pengene!”, ”Staten
betaler!”, Kræv bare ind!”, ”Det dummeste du kan gøre, er at sætte pengene i banker eller
sparekasser; i morgen er de intet værd!” osv. Jeg befinder mig bedst ved at ”sætte stævne efter
evne” og om muligt have ”en reserve til en regnvejrsdag”. – Dette var et svinkeærinde!
Selvfølgelig sad jeg ikke og trillede tommelfingre! Jeg skulle i sommerferiens løb lægge
Akademiets timeplan (fra 1926 – 1953). Når skemaet var færdigt til brug, blev det præsenteret for
rektor Raaschou-Nielsen. Så gik turen til Svinkløv (1927), hvor rektorfamilien lå ved havet i ”Casa
Tauro”. – Et andet år (1929) boede rektor med familie i ”Andegården”i Blokhus. Her tilbragte jeg
nogle dage i dette så trygge hjem og havde følelsen af at være velkommen! Her mødte jeg altså også
døtrene uden at ane, hvor dette skulle føre hen – Lisbeth var jo ganske ung, og jeg en ældre
”behæftet” ungkarl, der havde andre tanker at tumle med! I 1930 (april) blev vi forlovede. De
økonomiske byrder måtte vige for helt andre følelser, og det blev min lykke! Nu var vi altså to om
at bære de bekymringer, der jo skulle bæres! Det var vi enige om! –
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I tilknytning til disse besøg hos rektorfamilien cyklede jeg over til Erna og Ole, der havde deres
hjem, en mindre gård i Mjallerup ved Løgstør. Det var i juli måned, som regel på Ernas fødselsdag,
den 17. juli. Der var hyggeligt, og forholdet mellem Ole og mig havde altid været kærligt og godt!
Og her indarbejdede Erna og jeg den tradition, at vi udvekslede gaver på vore fødselsdage: Jeg
sendte penge, og Erna sendte en and til den 4. oktober. På denne dag festede adjunkt Bohn, adjunkt
Hjort og jeg. Bohn sørgede for vinen, Hjort sørgede for Dom’en til kaffen, anden tilberedtes i
Akademiets køkken. Og spændingen begyndte ca. 1. oktober og steg og steg, indtil den udløstes ved
andens ankomst! Dagen blev imødeset med større længsel end børns spænding før juleaften. Denne
tradition ”levede” i mere end 50 år!
Turen tilbage til Hvorup tilbagelagdes sønden fjords over Nibe. Jeg elskede naturen, som den
udfoldede eller viste sig her langs Limfjorden eller Vesterhavet og fra Løgstør til Aalborg, altså
Vendsyssel i sin fulde udstrækning: Hede og klit – fjord og hav – den høje himmel – blæsten –
stormen og stilheden. Den skiftende vegetation, som jeg jo kendte den fra min tidligste barndom
som vogterdreng og senere høstkarl i sommerferierne.

Og som årene gik, begyndte forfatterne – digterne at give egnen – Jylland – mæle!: Aakjær –
Skjoldborg – Thomas Olesen Løkken – Johannes V. Jensen – Jacob Knudsen – Pontoppidan – I. P.
Jacobsen – Jacob Paludan – Kaj Munk – Nis Petersen og frem for alt og alle Blicher. De trøstede
alle i modgangen og de var medbestemmende for mit hele livssyn og min skolegerning!
Som I vil se af det ovenfor meddelte, bød ferierne hjemme ikke nogen rekreation. Jeg vendte på en
vis måde splittet tilbage til arbejdet på Akademiet! Her havde jeg mit krævende arbejde i klasserne
og i opdragelsen. Her kunne jeg glemme – nej ikke glemme – men i nogen grad bringe
bekymringerne på afstand. Jeg holdt jo af min gerning! Jeg holdt af omgangen med eleverne og
kollegerne og syntes, at mit resultat var tilfredsstillende! I 1923 dimitterede jeg de første studenter i
dansk, resultatet var godt, og eleverne (III.gk og III.gn) var alle mine venner. Derpå fik jeg betroet
at undervise i tysk i gymnasiet, og i 1928 og 1929 osv. dimitterede jeg med godt resultat nogle
meget dygtige hold i tysk. Denne medgang i min gerning var en meget stor støtte og opmuntring,
der bidrog til, at kræfterne voksede og dermed glæden ved lærergerningen på Akademiet! Jeg følte,
at valget af fag og stilling var rigtigt! –
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Steen Steensen Blicher. Fra: Berømte Danske Mænd og Kvinder 1869.
Vel nok min yndlingsforfatter.
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Bryllup
Den 21. oktober 1930 holdt vi bryllup i Sorø kirke, og bryllupsmiddagen nød vi i rektorgården. Mor
og far var naturligvis kommet herover. Christian var indbudt; men på grund af de økonomiske
forhold, og fordi bedriften skulle passes af ham, var han fraværende! De øvrige søskende kom
heller ikke (ja! de var forhindrede af samme årsager). Til stede var Lisbeths søskende og
svigerinden Sigrid og Finn! Desuden, pastor Balslev’ og O. B. Müllers (der boede jeg jo og var
deres plejesøn). Frøken Clausen kom ikke, da hendes mor var meget syg, og fru apoteker Mogensen
kom heller ikke, da Ejnar var meget syg! Efter vielsen besøgte vi frøken Clausen og hendes mor på
sygehuset. Bryllupsgæsternes antal indskrænkede sig således til det mindst mulige! – Dette var efter
vort ønske!
Den 19. oktober: Om søndagen var der stor barnedåb i kirken og rektorgården, da Finn blev døbt! Det gav naturligvis
anledning til adskillige skoser på grund af den ”stilhed”, der omgav vort bryllup; men det var Lisbeth og jeg nu enige
om og glade for!

Mine forældre tog fra Sorø til Hedehusene til Olga og Anders Nielsen, og således var vi overbeviste
om, at de havde det godt.
Vi rejste til Hillerød, til Lejdersdorff Hotel for at have de 4 dage i fred, før arbejdet skulle begynde
igen efter oktoberferien. – Her tilbragte vi nogle stille dage med fodture til Gribskov og Nødebo og
Nødebo Kro. Den 25. oktober vendte vi tilbage til Christiansvej nr. 4 og tog vort nye hjem i
besiddelse. Villaen havde tilhørt adjunkt Ohrt og hans søstre. Lejen var 1000.- kr. pr. år. (Jeg kunne
have købt den for 10.000.- kr.; men jeg ønskede at komme til at bo i et af Akademiets huse, når
lejlighed bød sig ).
Her følte vi os lykkelige! Forlovelsesperioden var noget der skulle overstås! Vi ønskede at være
alene og have det for os selv, fri for indblanding! Jeg var jo til års og ønskede at have foden under
eget bord! Og alt så så lovende og trygt ud! vi ventede en glædelig begivenhed, og vi imødeså
barnets ankomst med stor glæde og de største forhåbninger! Fødselen blev overstået i slutningen af
august 1931; men den lille dreng levede ikke! Lisbeth, der havde alt i ”bedste orden”, var fortvivlet;
men vi fattede nyt mod og ventede på bedre lykke! –
Vi havde lidt ”et nederlag”, men vi ”hyggede” os hjemme, og hvor vi havde tabt, ventede vi at
vinde! Stuerne i det lille hjem blev os kære! Og den 27. marts 1933 oplevede vi opfyldelsen af vore
ønsker: Aage! Ingen kan beskrive den glæde, som hans ankomst forårsagede. Ikke vi alene, men
hele byen deltog i jubelen, og stuerne fyldtes af blomster og delikatesser og små bløde pakker. Nu
var vi jo en familie. Jeg turde ikke forlade Christiansvej for at deltage i fars 70 års dag den 5. marts.
Vi havde jo vore erfaringer. Men den 5. juni blev Aage døbt, og her var mor og far med og Anders
og Olga. Efter Lisbeths forslag kom barnet til at hedde Aage Marcus Pedersen. Min højt elskede
broder Aage blev opkaldt. –

Sommeren 1932 på Christiansvej
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Året efter (8. august 1934) sluttede Else sig til gruppen, og nu var vi en hel familie: ønskefamilien!
Også hun opfyldte et hedt ønske, da der i min familie i den generation kun forekom drenge.
Selvfølgelig var der stor glæde i familien også i byen, men ikke i samme format som med Aage!
Nu var vi altså 4. Og ansvaret voksede, men på en helt anden måde end før! Hvor der er små børn
støder der altid bekymringer til, ikke mindst for den kærlige moder. Da Else var 2 ½ år gammel
blev hun offer for en ondartet influenza, der som følgesygdom slog sig på ørerne:
Mellemørebetændelse, der krævede operation! i Roskilde. På dette tidspunkt var vi flyttet op i
Klosterporten. Da dr. Dalmark ikke længere turde påtage sig ansvaret for behandlingen, tog han en
hurtig beslutning og kørte os til Roskilde i januar måned i sin varme bil trods storm og sne og frost!
Her tilbragte Else 2 måneder; men blev helt rask! Atter led Lisbeth bekymringernes og ængstelsens
kvaler. Atter skyggede skyerne for solen; men skyerne fordelte sig, og nu havde vi to raske børn at
værne om, og som kappedes om at underholde os med deres leg og lystighed for de var et par glade
børn! – I Klosterporten boede vi til 1941 (julen). Gerda 14/8 1939.

Svigerfar på bådebroen med Aage, Finn R-N, Tove R-N og Else

Jeg kan ikke forlade dette afsnit af vort familieliv uden med den varmeste kærlighed at mindes
sygeplejerske frøken Astrid Clausen, Akademiets sygehus. Hun var vor nærmeste veninde; og til
hende tyede vi med vore bekymringer. Hun vidste altid råd og lægemidler. Over for hende havde vi
vist ingen hemmeligheder! Men vi vil også tænke kærligt på frøken Daugbjerg der under Elses
sygdom var vor kyndige og kærlige sygeplejerske.

Verden omkring os
Men hvad skete der i dette tidsrum i verden omkring os? – 1. verdenskrig afsluttedes i 1918 med
Tysklands nederlag. Oprør i Tysklands store byer: Berlin – Hamburg – Bremen osv.! Revolutionen
i Rusland! Østrig efter Franz Josefs død og nederlaget i krigen! Fredsslutningen og Tysklands
krigsgæld! Afståelsen af de landområder, som Tyskland havde haft til låns med tak for sidst!
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Sønderjyllands tilbagevenden til Danmark i 1920. Danmark havde ikke været direkte indblandet i
krigen – så vidt kunne vi jo være tilfredse med krigens udfald!
Men der var andre følger, der sporedes på langt alvorligere måde: Den spanske syge krævede langt
flere dødsofre end krigen, og her bredte ulykkerne sig også til os! De økonomiske følger - også for
os – har jeg omtalt! Tysklands store krigserstatninger til sejrherrerne hindrede Tysklands opkomst
og dermed dets genopbygning og handelssamkvem med omverdenen: Arbejdsløshed, fattigdom,
nød, moralsk forfald osv. Hadet til sejrherrerne voksede i alle samfundsklasser:
”Glem ikke skændselsfreden i Versailles”!
80 millioner tyskere led nød. Sejrherrerne havde ingen velsignelse af erstatningerne! Industrierne
sygnede hen! Bankerne krakkede! Priserne steg i takt med pengenes synkende værdi!
Og overalt måtte man sande ordet:
”Brænder naboens væg, er din egen i fare”.”Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet!” –

(Horats)

Hadet bredte sig! Tyskland var en sydende heksekedel; men mængden savnede en fører: Adolf
Hitler! 1919: Sterneckerbräu. – Deutsche Arbeiterpartei – Hitler medlem! Hitler leder af partiet!
1920: 24. februar: Den første store folkeforsamling af den endnu ubekendte bevægelse! Mødestedet
var: Der Festsaal des Hofbräuhauses am Platzl, München.
Resultatet af Hitlers tale var:
”Ein Feur war entzündet, aus dessen Glut dereinst das Schwert kommen muss, das dem
germanischen Siegfried die Freiheit, der deutschen Nation das Leben wiedergewinnen soll! – Und
neben der kommen…………… So leerte sich langsam der Saal! Die Bewegung nahm ihren Lauf“. –
(Hitler: Mein Kampf I. s. 406).

Og bevægelsen udviklede sig med rivende voldsomhed! 1923 demonstrationen på Odeonplatz foran
Feldherrenhalle. 16 faldne! Hitler fængsledes i Landsberg am Lech.
Men nu begyndte ”Tordenen i syd” at vække opmærksomhed – også herhjemme! Hitler var jo den
fødte demagog, der forstod at så sine frø i den egnede jordbund i skrift og tale. Jøderne måtte holde
for som skydeskive! Og de fik skylden for krigen og alle ulykkerne. Ungdommen lyttede og
sluttede op bag føreren. – ”Wandervogel-bevægelsen” blev forbudt, og i stedet trådte ”Jungvolk” og
”Hitlerjugend” (HJ), ”Arbeitsdienst” og SS – SP (Schutzpolizei), GS. (Geheime – Staats – Polizei)
osv.
Tyskland havde jo i fredstraktaten forpligtet sig til højst at holde en hær på 100.000 mand. Flåden
var i endnu højere grad reduceret. Og for at undgå direkte overtrædelser dækkede tyskerne sig bag
alle disse organisationer og institutioner, der dybest set havde militært sigte. På min kursusrejse til
München i 1938 stiftede jeg bekendtskab med alle disse bogstavbegreber.
Nej! Tordenen i syd begyndte at true. Hidtil havde man kun rystet på hovedet! Nu begyndte navnlig
ungdommen at vågne; Man rystede nu på hovedet ad vort demokratis mangel på aktivitet –
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handlekraft. Der skete for lidt! Derimod i Tyskland kunne de! Se på arbejdsløsheden: K.D. F:
”Kraft durch Freude”. Ole Bjørn Kraft – Christmas Møller – Kaj Munk: De stærke mænd –
heltedyrkelsen! Man lyttede til hitlerbrølet og fik gåsehud! Først med besættelsen af Danmark den
9. april 1940 så man, hvorhen det bar:
”Ak! Danmark på rænker du aldrig dig forstod” –
Med hensyn til familien på Klosterporten, da var vi nu i slutningen af 30’erne - økonomisk - så vidt,
at vi kunne tænke på os selv. Jeg lyttede til stemmerne fra syd, og da tysk jo var mit fag, og da der
skete så ”store ting”, både sprogligt, kulturelt og politisk, følte jeg, at jeg måtte opleve det af egen
erfaring. En del elever havde for øvrigt besøgt kurser i Tyskland. De kom til mig som deres
tysklærer med deres indtryk på ondt og godt, og 1938 forlod jeg kone og børn og rejste til kursus i
München. Denne by var byen, hvor det skete: ”Hauptstadt der Bewegung”. Lisbeth boede i ferien i
Bisserup sammen med Aage og Else, der begge havde kighoste. Det var modstræbende, jeg tog af
sted under disse forhold; men Lisbeth rådede til og skyndede på!
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Min rejse til München 1938
Det var drønende varmt, da jeg på Næstved banegård tog afsked med familien! Jeg var
”standsmæssigt” påklædt og svedte standsmæssigt, da jeg vinkede farvel! Og få timer senere var jeg
i Warnemünde. På tysk område blev vi modtaget af et djævelsk spektakel! flyvemaskiner! hvorfor?
Det var flyfabrikkerne, der spyede maskiner ud på prøveflyvninger, og på hele turen var det fabrik
på fabrik og hangar på hangar og startbane og flyveplads på startbane og flyveplads; og så vi ud af
kupevinduet, så vi overalt unge soldater med ”vinger” på brystet og de stålgrå uniformer. De
prægede stationerne og også toget! Også jeg blev dekoreret idet et af flyene, der fløj meget lavt over
færgen, afleverede en stor sort olieplet på min ”standsmæssige” jakke. Jeg kunne ikke være i tvivl
om, hvad al den uro i luften betød! –
Og så var jeg i Berlin: Stettiner – Bahnhof. Hjemmefra var det min hensigt at forblive nogle dage i
Hovedstaden; men jeg ændrede beslutning og blev kun en dag eller to i Berlin! Jeg befandt mig
dårligt her og længtes efter Bisserup! – Berlin har altid fyldt mig med afsky: En stenørken uden
charme! – Men under dette korte besøg trådte jeg ”de gamle stier”: Unter den Linden – Lustgarten
med slottet og museerne og Dom’en. Jeg kendte det hele!
Jeg passerede Brandenburger Tor og ville se mig om i Tiergarten. Her gjorde jeg store øjne.
Rigsdagsbygningen lå som en ruin – brændt. Februar 1933. ”Die Siegessäule”, ”Sieges-Alle” –
Hvad var nu det? De store kejser- og dronninge- monumenter – Bismarck, generalerne Moltke og
Roon osv. osv. var fjernede, og alle statuerne fra Siegesalle var rykket op med rode, stod med
halmbandager om livet, parate til at rejse ud til en eller anden mindelund eller til en
monumentkirkegård.
Jeg var naturligvis nysgerrig og spurgte mig for hos ”flyttemændene”. Svaret på mine spørgsmål
lød: ”Pladsen skal ryddes for at give plads til en nationalsocialistisk kæmpe-forsamlingsbygning,
der skal kunne rumme –? (jeg kan ikke huske det store tal) partimedlemmer fra hele riget, når de
stævner sammen til demonstrationer! Det gamle skulle forsvinde for at give plads for ”Det nye
Rige”. I samme svar lod vedkommende forstå, at planerne gik ud på at bygge en boulevard gennem
hele Berlin nordfra, og ad den vej skulle de sejrrige tropper marchere ind til centrum: Slottet efter at
have krydset Unter den Linden, der gik vestfra ind mod slottet! Luften var ladet med sprængstof!
Kan det undre, at jeg fyldtes med bange anelser: ”nordfra”? – ”vestfra”?!

Görings rigt udstyrede luftfarts-ministerium, Berlin1938.
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Fra Unter den Linden og Brandenburgertor – Pariser Platz gik jeg ad Wilhelmsstrasse til
Leipzigerplatz, og på min tur passerede jeg alle ministerierne og Reichskansler- palæet, hvor
Christian X blev modtaget af Hitler. Fra dette besøg fortælles følgende ”anekdote”:
Hitler til Christian X:
”Forekommer det Dem ikke rigtigt, at vore to stater bliver forenet til én stat – et rige”?
Christian X:
”Jeg takker Dem for den store ære; men mig forekommer det, at jeg er blevet for gammel til at
herske over så stort et rige!”
I denne gade findes også det kolossale luftfarts-ministerium, hvor Göring herskede. Det siges, at
dette ministerium var så usandsynligt luksuriøst udstyret, at det trodser enhver beskrivelse! Men
Göring nægtede sig jo intet, når det gjaldt hans eget domæne eller hans egen person!
Fra Leipziger-Platz fulgte jeg nu Spree-floden til Kurfürstenplatz og Kurfürsten-strasse med
Gedächtniskirsche. Kurfürstendamm er en pragtgade med store hoteller og restauranter
(Kempinsky) også teatre. Ønsker man at se og blive set, promenerer man her. Derfor søgte jeg
derhen!
Die Kaiser Wilhelm – Gedächtniskirsche blev bombet i sidste verdenskrig. Den står nu som ruin,
urestaureret, med afstivningsstilladser som et minde om ”luftkrigen”! Dette minde kan jo fortolkes
på så mange måder! - Jeg gik tilbage ad samme vej langs Spree, passerede de mange ambassader,
blandt dem den danske ambassade, der blev jævnet med jorden i slutningen af krigen (ambassadør
Vincens Steensen-Leth). Jeg indtog min middag i Zoologisk Have, og aftenen tilbragte jeg i ”Haus
Vaterland”. Således kaldes det, fordi de mange lokaler er ”smykket” med billeder fra forskellige
egne af riget.
Her blev der spist - drukket og – sunget! først og fremmest – om og om igen:
”Deutschland – Deutschland über alles----”
Kan det undre jer, at jeg drog sammenligninger med Bisserup og længtes hjem! Jeg blev hed om
ørerne, og der var ulideligt hedt!
Jeg sad ved bord sammen med en tysker, ca. 38 år gammel. Han var betaget af stemningen og sang
med! Han var åbenmundet! og jeg erfarede i aftenens løb, at alle tyskere under alarmering havde
deres bestemte opgaver i tilknytning til deres stilling i samfundet. Min ”ven” var post eller telegraffunktionær! Også dette gav anledning til eftertanke.
Stærkt påvirket af, hvad jeg havde hørt og set – men ellers ganske upåvirket – vandrede jeg ”hjem”
til mit hotel, pakkede min kuffert og rygsæk, og næste morgen kl. 08.24 afgik toget til München!
München, die “Hauptstadt der Bewegung“. Juli 1938.
Jeg har altid holdt af at køre med toget, og det gør jeg endnu! Jeg var lykkelig over at vende Berlin
ryggen efter et par triste dage i denne ”Helvedes forgård”! Jeg nød udsigten fra kupevinduet! – Da
jeg kom til Regensburg, blev jeg af en medrejsende spurgt, hvor jeg agtede mig hen. Da jeg svarede
”München”! rådede de mig alle som med én mund: ”Stig af toget i Regensburg og bliv her! Hitler er
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for tiden på besøg i München, og der er ikke til at være for mennesker!” – Men jeg havde nu sat mig
for, at jeg ville nå München endnu i dag! Jeg havde jo ikke nogen anelse om, hvad Hitlers besøg i
München ragede mig! For øvrigt tænkte jeg som så! Er der ikke plads på hotellet eller på én eller
anden lynafleder, kan jeg fordrive natten under åben himmel! Det er jo sommer, vejret er godt og
varmt, og jeg er alene!
Og så steg jeg ud af toget i München! – Nu fik jeg et chok! Aldrig havde jeg set så mange
mennesker samlede på et sted: I hvert fald havde aldrig så mange mennesker været trommet
sammen for at modtage mig! Jeg havde jo hørt udtrykket: ”Som sild i en tønde!” Men dette udtryk
slog ikke til for at tegne et billede af mængden af mennesker af begge køn her! Det var næsten, ja,
det var ganske umuligt at bane sig vej frem på normal vis! Jeg blev puffet, skubbet, stødt og løftet
og båret i guldstol højt over mængden, med rygsæk og kuffert og værdighed, af mænd i
læderbukser og læderjakke, bare knæ og tyrolerhat med gemsefjer – undertiden med fare for at blive
trådt under fode af sømbeslåede: ”Starke Schuhe”.
Folk var som besatte. Der blev hujet og ”heilet” og sunget, og således blev jeg ”ledsaget” ud foran
banegården, omgivet af en ”duft” af pølser og ”pøbeldrik”. Det tog sin tid! Jeg havde håbet, når jeg
kom ud i frisk luft, da at holde mandtal over mine lemmer. Det var umuligt, da trængselen var den
samme her som der. Kun bemærkede jeg, at olie- pletten på min ”standsmæssige” jakke stadig
overtydede mig om, at jeg altså i hvert fald ikke var komplet flået af tøjet!
Nu gjaldt det om at bane sig vej ind i Schiller- Strasse, hvor jeg havde bestilt værelse pr. brev.
Schiller- Strasse munder ud i banegårdspladsen til højre. Det lykkedes omsider, og ”vel” ankommet
banede jeg mig vej hen til portieren bag disken. Jeg gjorde ham opmærksom på, at jeg nu var
ankommet som meddelt! og nævnede adresse og fulde navn uden at gøre mig ringere, end jeg var:
”Oberstudienrat dr. Marcus Pedersen, Die ritterliche Akademie – Sorø”. Han så forundret på mig og
syntes overhovedet ikke at kende mig, ikke en gang af navn eller omtale! Jeg gjorde omhyggeligt
rede for, at jeg havde bestilt værelset i god tid og gjorde endnu en gang opmærksom på, hvem jeg
var, og hvorfor jeg var i München: ”Kursusdeltager i Goethe-institut i Maximilianeum for en
måned – særligt indbudt!” Mens han først havde ønsket mig ad helvede til, da Hitler med følge for
tiden aflagde besøg i München, blev han ved min anden stædige henvendelse mere medgørlig og
tilbød, at jeg kunne få en divan nede i kælderen.
Ledsaget af en af de mindre ”djævle” dalede jeg med elevator ned i kælderen! Det varede en evig
tid! Det måtte være en meget dyb kælderetage! Endelig gjorde elevatoren holdt. Det var en kælder –
sort som kul – dog oplyst sparsomt af en eneste lille pære, og nu kunne jeg overskue hele
herligheden. Det var et rummeligt rum. Det var delt på langs i to dele ved hjælp af et sækkelærredstæppe, og på hver side af dette tæppe var der opstillet – jeg tror 15 – 20 senge – sofaer – divaner
eller lignende.
Jeg fik anvist en opredt divan – og det hele var ikke så uhyggeligt endda! Jeg fik anvist plads ved
siden af en ældre sønderjyde. Vi følte os trygge i hinandens selskab! Vi var jo jyder og talte
modersmålet: Jysk! Han var en ældre mand! Jeg ”afførte” mig min rygsæk og kuffert, men beholdt
min jakke på! Der var ingen mulighed for håndvask af nogen art. Han var træt og holdt vagt i
”underverdenen”! Til ham betroede jeg min dyrebare bagage, og så kastede jeg mig ud i vrimmelen:
”Vor dem Tor!” – uden ledsagelse af Wagner eller Vergil! Jeg ville jo orientere mig! Det kunne
være interessant at se, hvorledes byen og gadelivet formede sig umiddelbart efter Hitlers besøg og
før oprydningen!
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Befriet for rygsæk og kuffert! Med uvaskede hænder og fugtig af sveden i den ophedede atmosfære
bevægede jeg mig med adstadige skridt ad Schützenstrasse og Neuhauserstrasse og
Kaufingerstrasse ned til Rådhuspladsen. Det tog tid! Hele gaden igennem var husene dækkede af
disse brede tøjtæpper, røde med Hagekorset, der nåede fra kvist til kælder. Mon ikke de
benævnedes: ”Standard’er”. Der var lys i alle vinduer. På alle lygtepæle var der ophængt mægtige
klaser af frugt og blomster – af papmache’. Det så vel nok fantastisk og fastelavnsagtigt ud! - På
fortovene langs begge sider af gaderne var der opstillet borde og boder, hvorfra der var udsalg af
brød – skinke – pølser, ost osv. osv., og der var store tønder, hvorfra der udskænkedes øl.

München, Rådhuspladsen

På de lidt mere åbne pladser var der opbygget amfiteatralske tribuner med siddepladser, hvorfra
man kunne se – høre og hylde føreren, når han kørte forbi. Han skulle jo nå så meget som muligt på
den kortest mulige tid! Man kunne jo aldrig vide! Den eneste målestok for jubelen eller brølet var
en sammenligning med førerens taler i radioen, når han var i sit es! Demagogen i sit element! –
Dette var min første dag i München, ”Hauptstadt der Bewegung”. Og så søgte jeg tilbage til min
hyggelige kælder for at søge hvile ved siden af sønderjyden! Han sov trygt! I aftenens og nattens
løb fyldtes alle ”båsene”! og jeg tør nok sige, at det skete til musikalsk ledsagelse! Nogle fløjtede
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som nattergale, andre brummede som bjørne eller tudede som ugler. Alle var i godt humør, og
rummet fyldtes efterhånden af en bedøvende duft af øl. Næppe var de sidste ankommet, før de
første tog afsked med kælderen, idet de ønskede os: ”Auf Wiedersehen”! Til allersidst var
sønderjyden og jeg de eneste ”overlevende”.
Da vi efter nattens oplevelser stillede i restauranten til morgenkaffen, havde portierens fløjte fået en
anden lyd! Nu var der plads nok i alle etager, og han indbød os til at blive boende til en pris af 14
RM. Da vi nede i kælderen kunne blive boende for 2 RM, betakkede vi os – sønderjyden og jeg –
og ønskede at fortsætte bekendtskabet. Vi var jo begge: ”jyder for Vorherre”, også i disse
omgivelser!
Efter denne nat i kælderen opsøgte jeg kurset. Der var plads nok, og jeg kom tidligt nok til starten!
– Kurset sørgede for vor indkvartering i nærheden af Maximilianeum, og jeg kom til at bo ganske
fortrinligt hos Frau Kress, Bruderstrasse i nærheden af ”Haus der deutschen Kunst” i kanten af:
”Der englische Garten!” – Da jeg kom tilbage til mit hotel i Schiller-Strasse havde portierens fløjte
fået en helt anden og sødere tone. Nu indbød han mig til at bo hos sig privat til en favørpris; men
jeg havde jo nu mit på det tørre og var vel bjærget.
Ved min orienteringstur efter besøget hos kursus havde jeg tid til at overvære oprydningen i
gaderne. Standarderne var borte, rullet sammen til brug andetsteds! Frugtklaserne var borte, bortset
fra dem, der ituslåede flød i gaderne. Borde – stole – og tønder var borte. Gadebilledet tegnede sig
som en ”slagmark” efter et kæmpesold. Gadefejerne ryddede nu op og kørte bort. De arbejdsløse fik
på den måde noget at tage fat på: K.D.F. Kraft durch Freude! Jeg følte mig ikke hjemme! Jeg følte
mig i en mærkelig uvirkelig verden! ”Jeppe i baronens seng!” ”Jeg eller ikke jeg!” Mit ophold i
München var og forblev en fortsat undren! – Jeg erfarede kort tid efter, da jeg havde lært byen
bedre at kende, at denne Hitler– demonstration med de mange ”gæster” fandt sted i anledning af
indvielsen af netop: ”Haus der deutschen Kunst”. Som jo var min nabo, mens jeg under mit ophold
boede i Bruderstrasse.
Under mit ophold i München skrev jeg daglig til Lisbeth og børnene i Bisserup. Denne brevbunke
har Lisbeth opbevaret, og for at min beretning nu! 1976 kan have oplevelsens! virkeligheds- og
sandhedspræg (uden besmykkelse eller nedvurdering) ”anfører” jeg i det følgende disse breves
indhold, hvad selve, kursus vedrører! –
11. juli 1938.
Alle er så uhyre flinke, og i München føler jeg mig hjemme! Jeg har lejet værelse hos en ældre
dame, sørgeklædt! Jeg får et værelse, som jeg ikke har set magen til på noget hotel, dertil kommer
morgenmad indtil 1. august (38 Mark). Når der til lægges kursus til 1. august er jeg oppe på 100
Mark. – Maden daglig i 20 dage a ca. 5 Mark = 100 Mark. Så er jeg oppe på 200 Mark, og så har
jeg 200 Mark tilbage til udflugter og fornøjelser. Planen er således lagt! – Formiddagen går med
undervisning til kl. 1; ofte igen fra 3 – 5. Derpå besøger jeg museer og udstillinger. Nogle af
teatrene er lukkede; men i denne uge spilles stykker af både Kleist og Gerh. Hauptmann, som jeg
agter at følge!
Jeg befinder mig fuldstændig hjemme her, og i modsætning til Berlin er alle så glade og velklædte ligesom jeg! Jeg føler mig ganske velklædt! Kollega Jørgensen har jeg endnu ikke set; men jeg har
lagt min adresse til ham: Frau Kress, Bruderstrasse 12’2v München.

232

I aftes da jeg gik hen for at spise og endnu ikke havde taget plads, kom Jørgensen! Det var et
mægtigt lokale – Bürger-Bräuhaus – større end ”Wivel” eller ”National-Scala” og da jeg stod og så
mig om, kom inspektøren og bad mig tage plads. Jeg sagde, at jeg ventede på en ven. Jeg vidste jo,
at Jørgensen skulle være i byen på dette tidspunkt. I det samme slog Jørgensen mig på skulderen! Vi
havde det hyggeligt sammen, men de skulle jo være i seng i herberget kl. kvarter i 10. I dag spiste
Jørgensen og jeg igen sammen. Han hentede mig ved universitetet, og vi var sammen i to timer! I aften skal jeg til ”Empfang” med kursus. Vi er indbudt til aftensmad. På lørdag tager kursus til
Rothenburg og Nürnberg; men jeg tager ikke med. Det er jo for mig gamle sager og velkendte! München den 13. juli 1938.
Her går det godt! Jeg lever særdeles vel. Jeg arbejder og ser mig om. Der er stadig god balance. Jeg
har min dag fastlagt. Jeg ved, hvornår jeg skal arbejde, hvornår jeg skal spise, og hvor jeg skal
spise! Jeg ved, hvornår jeg skal i teatret. I morgen aften: Kleist: ”Prinz von Homburg”. Jeg glæder
mig dertil! De store teatre og operaer er lukkede! Men der er nok endda! Biografer gider jeg ikke
se!

Hofbräuhaus. Mødestedet for Hitler 1920: 24.februar

I aften har jeg været sammen med Jørgensen og hans flok igen! Jeg gav dem alle en omgang øl, som
jeg syntes, jeg skyldte dem. De var meget tørstige! – Jeg bryder mig i år ikke så meget om øllet;
men drengene pægler, og man kan også nok mærke det på dem. Jeg kan kun tage et glas, men
drengene stak gladelig 3-4-5 glas ned! – Jeg førte dem ind i Hofbräuhaus. Det er det rene svineri, og
det kunne drengene ikke lide! Men de skulle jo have det at se! – Muligvis har de stort udbytte af en
sådan tur; men jeg tror det ikke! Jørgensen misunder mig vist også min måde at rejse på. Tænk! de
lever af brød og ost og marmelade. Jørgensen æder jo også som en bjørn, når vi er ude sammen. Og
han nyder det! Han misundte mig også min divan og seng!
I morgen kl. 3 kommer Jørgensen og tager afsked! Da jeg i går gik fra kursus, mødte jeg ham og
hele flokken! De skulle hen at se et museum. Kl. 5 skulle jeg så møde Jørgensen igen, og vi skulle
spise sammen. Jeg tror i grunden, at hans samvær med mig er hele hans tur værd og dens lyspunkt!
Han lægger i hvert fald ikke skjul på, at han længes hjem. – Desuden har Jørgensen dårlige fødder
og vil hellere sidde og ligge end, gå! -
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Efter at have spist, mødte vi flokken igen! De kan jo hverken gå i teater eller kino for ikke at
overskride deres sengetid i jugendherberget, der lukker kl. ¼ 10. Deres sovesal er på 40 mand.
Jørgensen ligger hver nat på sine penge og sit ur. I går var uret gået i stykker, glasset knust! Det er
ikke noget for mig. Det er hårdt, og jeg tror ikke, at drengene følte sig rejseglade.
Jeg gik fra Jørgensen og drengene hen i teatret og så Kleist: ”Prinz von Homburg”! Det var rigtig
godt: 1 parket, 2. række, 1,50 RM. Sommerpris. På torsdag skal jeg i teatret igen og se et stykke,
der hedder: ”Mein Sohn, der Hr. Münster”: 1 M 50: ½ pris, ordnet af kursus. Men ellers slider jeg i
det. I dag har jeg været 7 timer på kursus fra ½ 9 – 1 og fra 3- 5 ½. Jeg giver den i hvidt tøj – Jeg
har indtalt min stemme (udtale) på grammofon. Jeg hørte min egen stemme i dag; den lød rigtig
godt, men jeg fik den ikke kritiseret. Det sker på tirsdag! – Forchammer hilser! Og i dag talte han
dansk til mig og spurgte, om vi skulle følges ad ned ad trappen. Han bad mig hilse igen! Men al den
fonetik er vel nok kedelig! Jeg tror ikke mindst for læreren. Eleverne forsømmer øvelserne i
hobetal. Han er endda både en smuk og fornøjelig og dygtig mand. Kursus er godt! Lærerne er
energiske!
Igen 13. juli 38. Jeg bor jo nu i Bruderstrasse hos den elskeligste dame. Ikke ulig din moder: køn,
dannet, værdig! Det må du ikke sige til din mor, så bliver hun alt for stor på det! Men hun ligner din
mor meget! Jeg har bad, og det hele med morgenmad for 38 Mark, og værelset er så fint. Men det
kan Jørgensen alt sammen berette. Han sover for tiden på min divan efter at have benyttet mit wc.
Husk på! Han har ikke ligget eller siddet ordentligt i 3 uger. - Han er øjensynlig meget træt!
Men jeg har det godt hos Frau Kress! Og på universitetet går det godt; og nu skal du høre: Forleden
dag fik vi undervisning i fonetik af professor Jørgen Forchammer. Da jeg havde gjort mig bemærket
med noget rigtigt og noget galt i retning af fonetik, havde han lyst til at hilse på mig. Han fik mit
navn: ”Så er vi jo landsmænd”. ”Ja! Jeg kender Deres navn godt fra Danmark”. ”Ja! De kender vel
så min broder sangeren!” ”Ja! men bedre Deres søster frøken Henny Forchammer!” ”Hvor har De
truffet hende? ”Hos mine svigerforældre: Raaschou-Nielsens” ”Han er min gamle lærer fra
Herlufsholm”. ”Hvor er De selv fra?” ”Sorø”. Der har jeg kæmpet cricket med soranerne mange
gange”. Således fortsattes samtalen længe, indtil han bad mig hilse dine forældre. Han er en flot og
hurtig herre. Vi er kun 20 elever på holdet, og jeg fortsætter vel for bekendtskabets skyld. Min
udtale har han ikke større at udsætte på. Han siger ”gut” eller ”ganz gut”.
Og så i aften til ”Empfang” i et meget fornemt lokale (klub). Vi var indbudt på svinesteg, suppe, is,
øl og hvidvin. Det var meget fint og gratis. Der blev holdt taler, og da middagen var næsten forbi,
tog jeg ordet, da jeg var den ældste og sad lige over for professoren; jeg takkede for den gode
modtagelse. Det var en morsom tale, hvor jeg blandt andet skildrede opholdet i kælderen i de to
nætter. Det lo de vældigt ad.
Efter middagen blev jeg opfordret til at holde takketalen i rådhussalen til Münchens borgmester, når
vi skulle modtages som byens ærede gæster; men dertil sagde jeg bestemt: Nej! med ordene: ”Der
Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen!” ”Jeg taler efter inspiration og ikke på
bestilling!”, og så udpegedes en svensker fra Malmø, nu kan han så gå og ryste i denne uge. Nu må
du endelig ikke tro, at jeg går og laver tossestreger. Bagefter kom professorerne og de underholdt
mig: Én havde været i Odense, en i Aarhus, en i Randers og en i Frederikshavn. En af dem havde
været i videnskabeligt skænderi med Thorlacius Ussing om en altertavle. Så jeg følte mig hjemme i
kredsen og kom først hjem kl. 12.
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I aften er der igen sammenkomst i klubben, hvor en digter læser op af egne værker, men i aften
tager jeg afsked med Jørgensen og drengene. Jeg giver øl hele kredsen rundt. De skal dog forstå, at
jeg er en venligt sindet faktor, og øl drikker de som sodavand eller sødmælk. Jørgensen sover nu de
retfærdiges søvn, og du kan tro, at jeg er glad, at jeg har valgt den bedre del; thi på min måde er
München næsten bedre i regn end i solskin! - Jeg er lykkelig for min rejse. Jeg får udbytte. I hvert
fald bevidstheden om, at jeg ikke behøver at skamme mig – heller ikke over for Jørgensen.
Jeg håber, at jeg inden længe får lejlighed til at føre dig en tur gennem Tyskland – ikke mindst til
München, den herligste by! Jeg vedlægger nogle billeder, som Aage kan opbevare. Det er
Königsplatz med Glyptoteket og de to store huse er Nationalsocialismens bygninger, og de to små
templer er, som du ser, hver bygget over 8 faldne under oprøret i 1923. Der står vagt dag og nat
med stive øjne og ubevægelige. – Man ser ind i en anden psyke, når man står på denne plads – en os
ganske fremmed ånd! - Jeg har i dag skrevet til Rom – til dig – til mor – mens Jørgensen sov i 2
timer.
16. juli 1938.
Jeg har været i rådhuset! Der var 200 kursister! Vi hørte en tale af en rådsherre, stedfortræder for
borgmesteren, og han bad os være tolkere af det gode forhold mellem Tyskland og de gode,
fremmede lande, der var repræsenterede! – Vi fik som gave to smukke bøger om München og
omegn med billeder og tekst, og deri alt samlet – altså det vigtigste.
Og nu er jeg lige hjemme for at klæde om. Indbydelsen (meget højtidelig) lød på uniform eller hvis
vi ikke havde det, da: ”Strassenanzug”. Jeg trak det fine tøj på, og mine plusfours har ferie i dag. Nu
har jeg det gule tøj på og den gule skjorte. Jeg er fin, og nu går jeg til moderne kunstudstilling – Jeg
kan så gøre i farver! Jeg er så ren og fin. I morges fik jeg et bad her i huset. 30 grader. Hele karret
fyldt! Hun er oven i købet et henrivende menneske, Frau Kress! Det gjorde godt. Hun taler smukt
tysk, og hun retter mig, når jeg laver fejl! Sådan skal det være!
Nu slutter jeg brevet! Jeg har været på en udstilling: ”Für moderne Kunst”. Åh! Du kan tro, den er
artig. Det var i anledning af dens åbning, at jeg ikke kunne komme ind i München for lutter
mennesker. Der var ikke meget af betydning, og det var hurtigt gjort! I eftermiddag i ”Deutsches
Museum”. Det er et enestående museum i hele verden, og man kan næsten ikke løsrive sig derfra
igen. Det er ikke kunst, men alt, der har med det praktiske liv at gøre”.
18. juli 1938.
Kursus er godt! Vi arbejder med meget, der virker belærende. Dygtige lærere! Vi har
litteraturhistorie! Vi hører forelæsninger om teater og dets historie! Vi hører om det tyske drama. Vi
hører om moderne kunst, litteratur og arkitektur. Vi har stiløvelser og udtaleøvelser osv. osv. - Og
nu skal vi en tur til Salzburg – Berchtesgarden – Reichenhall på lørdag – søndag. Denne tur koster
23 Mark med billet, logi og alle forevisninger og maden er gratis! Så det er ret billigt! Og så får vi
endda lejlighed til at besøge en skole undervejs.
Lørdag og søndag gik selvfølgelig godt for mig. Om lørdagen gjorde jeg det af med Deutsches
Museum. Det er det mest imponerende man kan tænke sig! Kan du tænke dig!: Under jorden er der
bygget rigtige bjergværker: kul – malm – salt! Vi så f.eks. hvorledes Reichenhall virker med
maskiner og mennesker (voks). Flyvemaskinernes udvikling, lokomotiver og banevogne. Hele
moderne lokomotiver stod der; men det er så ufattelig stort: 300-400 haller. Jeg var træt. –
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Desuden var jeg i ”Haus der deutschen Kunst”. Du ved, at partiet har lukket af for ”Entartete
Kunst”! Jeg skal love for, at der var lukket af’; men jeg kan just ikke sige, at alt, hvad der fandtes
her, var god kunst. Der er sikkert lukket lidt for voldsomt af! Om søndagen gik jeg en tur i
München og omegn. Om eftermiddagen tog jeg sporvognen til en dejlig lille by, der hedder
Nymphenburg. Det er à la Klampenborg. Der tilbragte jeg tiden fjernt fra verdens larm, som jo af og
til kan tiltrænges. Det var Sorø Akademis have bare langt større og mere tysk, men med engelske og
franske anlæg og mægtige springvand. Det var en efterligning af Versaille. –
Om aftenen var jeg henne at se - en film! Jeg tænkte på dig, og derfor gik jeg derhen! Du har jo
ligefrem opfordret mig dertil. 1: Reklamer. 2. Geografisk film: London. 3. Et morsomt stykke. 4.
Geografisk film: Danzig. 5. Hovedstykket: Det banaleste kærlighedsvrøvl på jorden. At film dog
ikke kan lære at forstå sin opgave og sin begrænsning. – Men der var fuldt hus – Puh! Der var ikke
et sandsynligt træk deri, men talen var god! Og så gik jeg hjem!
I går, altså søndag morgen, da jeg var på banegården for at veksle penge, var der stor modtagelse på
banegården af tyske arbejdere, der modtog italienske arbejdere: masser! taler fra begge sider og
nationalhymnerne. Du kender jo den italienske hymne! Man får et godt indtryk af politik: glimtvis! i
det daglige ikke! Man får også et levende indtryk af, at politik går på tværs af slægtskab. Der er
ikke nogen større naturlig lighed mellem tyske og italienske arbejdere:( K.D.F.).
Et andet glimt af politisk varme oplevede jeg for en halv time siden. Jeg kom gående hen ad gaden
forbi Feldherrenhalle. Der er der oprejst et minde eller en stor mindeplade for de i oprøret 1923
faldne, og der holdes vagt dag og nat: Ewige Wache! Der strækker folk armene i vejret til
nazihilsen, når de går eller kører forbi. Det gjorde jeg nu ikke i dag! Når der er mange på gaden, gør
jeg det, eller også blotter jeg hovedet. Det er jo en ejendommelig ting at gøre en gestus uden at
mene noget med det.
Nå! Men da jeg var kommet forbi her i aften, kom en ung mand hen og spurgte mig (bagfra): ”Sind
Sie ein Deutscher?” ”Nein!” ”Woher sind Sie denn?” “Ich bin Ausländer!“ “Aus welchem Lande
sind Sie?“ “Aus dem Norden!“ “Ach so!“ Men han fulgte mig et stykke ind i ”Hofgarten”! Jeg var
en smule bange for, at han skulle spore mig til mit logi, og derfor gjorde jeg en omvej. Jeg ønskede
jo ikke, at min værtinde skulle få ubehageligheder af det. Så fremtidig skal jeg nok være forsigtig.
Dette for at fortælle, at her i München er folk særdeles venlige; men det er Nazismens hovedstad,
og her er den politiske overbevisning for mange deres religion, som de propaganderer for. For
øvrigt er der for tiden et stort stævne for Hitler-Jugend og Jungvolk (H.J.). I Feldherrenhalle er der
opstillet dag og nat 500 standard’er, og hele tiden holdes der vagt ved Feldherrenhalle af to drenge,
der står vagt akkurat som to soldater.
Deres 500 standard’er bærer alle i toppen af stagen en bajonet og ordene:
”Blut und Boden”.
Jungvolk: Drenge fra 10-14 år. Hitlerjugend fra 14 – 18 år. Du kan tænke dig, hvor mange drenge
der var, når der var 500 faner! Tænk dig dertil orkestre, og tænk dig dem dragende syngende
gennem gaderne: Brun trøje – sorte bukser – hvide strømper! Men dette er et glimt! Jo længere man
bliver her, jo skarpere ser man det! Man mærker også tydeligt forskellen mellem unge og gamle. De
ældre siger tingene med munden, de yngre med hjertet. Jeg spurgte, hvad denne opmarch betød, og
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fik kun til svar: ”Eine Kundgebung”. Hele Bayern var repræsenteret! Gruppevis marcherede de af
sted mod Eksercerpladsen, hvor de holdt øvelser og fik deres forplejning fra: ”gullasch-kanoner”.
Jeg er glad for mit kursus! Det er dagens faste ”Gerüst!” (stillads). Derom grupperer sig alt andet!
Måltiderne! Ja! her i Tyskland er maden ikke som i Bisserup. Det kan kort formuleres således:
”Man spiser for at leve”. Maden er god, men blottet for velsmag efter vore begreber. Man skal altså
være sulten, når man kommer der! Thi man bliver det ikke! mens man spiser. Maden er så
overmenneskelig solid! Får man kalvesteg, ja, så får man næsten en hel kalv. Får man fiskefilet, får
man en halv hval! Hvor kunne jeg ønske en rigtig lækker rødspættefilet, men: ”So was gibts nicht”!
Jeg er ikke kræsen, men det her er kraftigt i varmen. Øl drikker jeg med måde. Jeg er ikke sikker på,
at det er godt for maven. Jeg har gjort den erfaring, at jeg har bedst af at tage et glas hvidvin eller et
glas Apollinaris, selv om det smager afskyeligt: Bismag. Jeg har det imidlertid fortræffeligt,
åndeligt og sjæleligt, i alle måder”. I eftermiddag var vi i Alte Pinakothek (malerisamling) under ledelse af en gammel professor i
kunsthistorie: Schäffer. En herlig mand, der ikke er bange for at sige sin mening på en sveden
måde: Formelt uangribeligt, men i realiteten klar nok. Hvor er det godt at have en sådan mand med
på sådan en tur. Hvor kan museumsbesøg ellers være betydningsløse og trættende. –
I morgen aften skal jeg i teatret, og om en uge åbner statsoperaen, og så vil jeg hen at høre: ”Die
Meistersänger von Nürnberg”. Det har jeg altid gerne villet, og nu lykkes det nok. Det er lige ved
siden af min bopæl. Du vil altså se, at jeg ikke sidder og kukkelurer. Om lørdagen er jeg færdig på
kursus. Lørdagen og søndagen rejser jeg nok til Innsbruck og Garmisch-Partenkirschen. Om
mandagen til Heidelberg og Mannheim. Fra Mannheim hurtigt videre op ad Rhinen. Det tager vel et
par dage. Köln beser jeg ganske lidt. Jeg er nok hjemme den 5 - 6. august.
Jeg har i dette øjeblik fået brev fra kollega Helms fra Napoli. Han kommer her den 21. ca. Han
skriver kun, at han var i temmelig løftet stemning efter at have drukket 1 ½ liter vin. Han har nok
glemt, at han har skrevet til mig. – Jeg har det stadig fortræffeligt! Min frue er indbegrebet af alt
godt og bravt og kultiveret!
Middagen: Gerstensuppe og Ungarischer Gullasch: 1 Mark 10; Øl: 0,14 =1.24. Drikkepenge 10 % i alt: 1 Mark 37.
Suppen smagte tåleligt! Gullaschen rigtig lækker – Min yndlingsrestaurant er: ”Bauerngirgel” oversat fra bayerisch:
”Bondegeorg”. –

Her går det fortsat godt! Særdeles godt! Jeg er lykkelig for kursus. Det er tørt, næsten knastørt. Der
arbejdes med energi fra lærernes side. De tager ikke i betænkning at bruge alle frikvartererne. Det
går stærkt! Og er der en ting, de ønsker at rette os for, stiller vi en halv time før om morgenen eller
på et eller andet skørt tidspunkt om eftermiddagen. Men godt er det! Så optrædes der i hold efter
nationalitet. Jeg var for i går og fik megen ros. Det varede kun 2 min., så det var ikke slemt. Det var
disse grammofonplader! Dem sidder de og lytter til og opdager alle udtalefejl, og så bliver talen
rettet! Det er godt! Men vi har også tør grammatik. I går stod den på konjunktiv! Det er indviklet,
men efter timen, hvor vi har fået lejlighed til at sige vore meninger, får vi hele skemaer med
eksempler udleveret. Så du ser, at der arbejdes efter strenge tyske mønstre. I går havde vi således 6
timer. Så er man træt. Så en middagssøvn! Og så ud!
I aftes var der oplæsning af en forfatter! Ikke noget særligt, men dog rigtig godt! Forleden var jeg i
teatret og så et meget morsomt stykke. Og nu i næste uge går: ”Die Meistersänger von Nürnberg”
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på Staats-Oper. Jeg har købt teksten og gennemarbejder den nu, så kan jeg købe en billigere billet!
Det er jo opera! Det bliver nok dyrt, for stykket begynder allerede kl. 5 eftermiddag.
Nu på lørdag kl. 07.30 går bussen til Salzburg. Vi får alt for 24 Mark i to hele dage og vi bliver kørt
rundt til en masse seværdigheder og skønne egne i hele Salzkammergut. Vi glæder os dertil, og da
vi kun er ca. 20, er det overkommeligt: Rejse + logi + spisning + entre de forskellige steder. Og nu
begynder også hjemrejsen at tage form. I Heidelberg spiller de i Slotsgården: ”Faust I” den 1. og 3.
august. Jeg er ikke utilbøjelig til at tro, at jeg vil overvære dette. Slotsgården er meget smuk, og
Heidelberg trækker, selv om jeg har været der før. - Men det er jo endnu i det fjerne! Foreløbig
glæder jeg mig over det nære! Jeg bor særdeles pragtfuldt – her løb pennen tør. Du kan ikke tænke
dig hvor jeg har været heldig: Et henrivende værelse med en dejlig udsigt, når man vel at mærke
står ved vinduet: Floden og den store have. –
Og i dag kommer Helms! – Kære Lisbeth! Er det ikke mærkeligt¸ men jeg glæder mig ikke et hak!
til at mødes med ham og høre om ham og hans! Det er ligefrem en overvindelse!
Min nærmeste omgangskreds på kursus er to prægtige mennesker, en polak på 40 og en ungarer på
31. Vi er lige store! Jeg måske den største, men det ved jeg ikke ganske bestemt! To stilfærdige og
gode mennesker. Danskerne er altså forfærdelige! Manden har permanent mavepine. Han er ikke så
tosset – bortset fra maven! Man skal have heste- og strudsemave for at klare forplejningen her –
men det har jeg som bekendt også. – Jeg kunne ikke tænke mig en rejse bedre tilrettelagt og med et
bedre forløb, end denne rejse har været! Det må da glæde dig at høre.
Men nu er kl. 8 ½ morgen, og jeg må ”gakke” til mit arbejde. Det er så dejligt beroligende at have
et arbejde at passe, og at det varer til den og den dato – ellers ville sindet være optaget af
fremtidsplaner og eventyr! Her lever jeg stille og harmonisk. –
I går købte jeg garn og nål. Jeg skal i aften til at stoppe strømper. Stortåen har gnavet sig igennem,
og på vaskeriet har de ikke repareret dem. Udrustningen kostede 12 Pf. Nu skal jeg tænke på dig!
Når jeg træder nålen og stikker mig. En tyk svensker spurgte mig, hvordan man fik sådan noget
gjort. Jeg forklarede ham proceduren meget pedantisk og grundigt; men han svor: ”Ta mig Fan, gör
jag inte det!” – så tilrådede jeg ham at gå til lægen og få den syet, og det syntes han var en god ide.
Svenskerne er prægtige, men ikke særlig energiske!
Nu har jeg købt blæk: I aftes drak jeg et glas øl i selskab med polakken. Han hedder Matz. Foran et
boghandlervindue blev vi stående, og jeg lod et ord falde om, at jeg i grunden skulle købe blæk! I
dag havde han købt blækket til mig. Det kan opfattes som en elskværdighed; men også som
sparsommelighed. Han havde nemlig givet 35 Pf. For flasken, og nu ville han sælge den for 30 Pf.
Det fik han for den. Han havde så selv først fyldt sin pen! Ser du! Nok er jeg fedtet; men han kan
dog slå mig, for øvrigt er det forbavsende, så små penge de har at læse for her! Han sidder selv
hjemme på sin hybel og laver sig sin aftensmad. Jeg har det dog sådan, at jeg altid føler mig som
lord.
For øvrigt kommer jeg nok ikke til Mestersangerne. Den billigste plads koster 8 Mark = 9 kr., og
desuden er disse pladser udsolgt. Jeg talte med sekretæren på Akademiet derom, og de ville se, hvad
de kunne gøre for mig. Jeg vil ikke give 10 kr. for den fornøjelse! Husk på! Jeg er jo i grunden et
kvaj musikalsk.
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Og nu skal jeg igen i det gamle Pinakotek under professor Schäffers føring. Han er god! Det var
ham, der havde meningsudveksling med Thorlacius Ussing. Når man har en sådan mand til fører
kan man da lære noget! Hvis man selv går og stirrer sig blind på tingene, er det formålsløst. –
Dagen i dag med ham var storartet.
Og så har jeg været henne i Rheinischer Hof for at spørge efter Helms. Han var der ikke, og de
havde heller ingen plads til ham; men jeg lægger et brev til ham. Jeg er altså bortrejst lørdagsøndag, så store sager kommer han ikke til at genere mig - i mine fastlagte planer. – Han er da i
grunden vist en ”Jerusalems skomager”.
Og nu løs på strømperne.
Brev fra din far i dag! De har det godt. Jeg har skrevet et kort, der ventede dem i Rom den 17.
22. juli 1938.
Natten forløb godt! Og det var i grunden helt morsomt at stoppe strømper. Nå! hullet var også kun
på størrelse med en lille 1 øre. - Nu er jeg færdig med teksten til ”Mestersangerne”, og da: ”Die
Vorfreude” jo er den bedste, kan jeg trøste mig.
25.juli 1938.
Jeg ville jo gerne dele byrderne med dig, men på den anden side vil jeg ikke bryde min rejse af den
grund (børnenes kighoste) nu, da jeg er kommet af sted. Og jeg kan betro dig, at dette her heller
ikke er hvile sådan i Bisserupstilen. Og ofte tænker jeg på, ja, mon Lisbeth kunne have klaret den!
Og nu til sagen! Vi tog af sted i en vældig bil! 26 mand. Og ad Reichsautobahn kørte vi til
Salzburg. Vi gjorde ophold ved Chiemsee, hvor der var meget smukt.
Derpå kørte vi til en lille by der hedder Feldkirchen. Der besøgte vi en ”Dorfschule”, hvor der
underviser en ganske ejendommelig mand, der hedder Dr. Lapper. Skolen var ganske ejendommelig
og kan ikke beskrives. Det må jeg gøre hjemme! Og undervisningen var endnu ejendommeligere.
Al undervisning foregår ved sang! Ja, også regning, geografi, historie! Han har omdigtet historien
på vers. Vi hørte hans undervisning en time, og vi deltog i undervisningen sammen med eleverne. –
Det var genialt! – Derpå spiste vi i hotellet, snarere kroen! Og så kørte vi til Salzburg. Dr. Lapper
var fører, han kender jo egnen ud og ind.
Den dag begyndte netop festspillene i Salzburg, men vi kunne ikke deltage. – Der var masseopbud
af soldater; men hvem af ”de høje herrer”, der deltog, ved jeg ikke. Der blev råbt og skreget; men
vi stod oppe på den høje borg, som jeg vist har sendt billede af - Det var Goebbels!!
En ejendommelig gammel by med borgen, floden og bjergsiderne. Fjeldsiderne danner bagvæggen
af husene, for eks. festspilhuset. Snævre gader og gårde, Mozarts fødehus osv. Gamle katolske
kirker, hvorfra der hørtes orgelmusik på 4 orgler, der spillede på én gang! Vi måtte nøjes med at
lægge øret til nøglehullet -. Og så var vi oppe på selve slottet på klippen – en drøj tur; thi tyskerne
rejser jo ikke enkeltvis. De har det som trækfuglene, de optræder i hele hære.
Da vi havde set ”hele Salzburg” – overfladisk, tog vi hjem til landsbyen igen, hvor vi spiste og sov.
3 mand i eet værelse. En svensker en polak og jeg. Hanen galede på møddingen uden for vinduet kl.
4. Jeg følte mig igen som dreng på landet, og billeder fra stald og mark filmede forbi øjnene til kl. 7.
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Dynen var et bjerg – også som den gang! Derpå tog vi til Bad Reichenhall, hvor vi så anlæggene og
gik igennem koncertsal og vandrehal og Gradierhaus. Derpå videre til Berchtesgaden med førerens
hus og König See. Vidunderligt smukt.
Men kl. var kun 11. Vi kørte derpå en lang, lang tur ind i Østrig, Salzkammergut, hvor vi så og
hørte og befandt os godt i alle måder, bortset fra bilens dunster; men jeg skal love for, vi får noget
for pengene på ægte tysk maner. Vi kom hjem kl. ½ 12 aften. Trætte! Men om alt dette må jeg
fortælle og vise kort; thi det var jo langt – højt – smukt og dertil lyn og torden og regn – styrtregn
de 2 sidste timer; men da sad vi jo sikkert i autoen på Reichsautobahn. Jeg ville ikke have holdt af
at køre ad bjergvejene i torden og regn. Ekkoet kan altså lave tordenvejr! Vi lærer hinanden at kende på en sådan tur. Jeg har indtryk af, at jeg er ret velset. Jeg går jo stille
og elskværdigt omkring og trøster, hvor jeg kan! Du kan slet ikke kende mig igen? vel? men husk!
Jeg er jo en ældre herre her. Ældre end nogen af lærerne!
Men nu skal du altså høre: Da jeg forleden dag spurgte om billet til Mestersangerne, var der næppe
håb og da kun til 8 Mark – billigt! Jeg gik så til den dame, der forestår billetproblemet og forklarede
hende sagen, og at jeg skulle rejse den 1. august. Hun skulle imidlertid på ”Urlaub” men ville sige
det til sin erstatning. Jeg mente, at sagen dermed var glemt; men i dag kom stedfortræderen og
kaldte mig til side. Hun havde en billet til mig – gratis! Og fra 5 til 11 sidder jeg i 30 grader celcius,
ulastelig påklædt i lange bukser og hvid vest i Staatsoper og ser og hører Wagner: ”Meistersinger”!
Jeg er forberedt!
Der var 7 billetter til. Om dem trak de andre lod, og jeg fik strengt pålæg om ikke at sige det til
nogen! Er det ikke svindel? men hvad! Jeg har jo kun forespurgt! Således ordner det sig på bedste
måde stadigvæk.
Klokken 4 gik jeg hen for at spise middag. Men for en sikkerheds skyld gik jeg ind på posthuset. Det er sådan helt
hyggeligt at spørge efter post. Der var to breve fra Helms! Han var kommet til München i lørdags først, og da var jeg jo
på tur, men brevene fra Italien fra ham var først kommet i går: Pjat! Jeg stod lige og skulle til Mestersangerne efter
middagsmaden og kunne ikke opsøge Helms; derfor skrev jeg et kort til ham og håbede så på, at han var rejst nordpå.
Tænk han skrev, at han ville komme den 21. og bo på ”Rheinischer Hof” – så kommer han den 23. aften og bor på
”Grünewald”. Det er dog en mærkelig aftale!

Nå! Da jeg gjorde min entre i teatret: ”Prinzregenten Teater”, hvem ser jeg først af alle?
C.C.Andersen! Vi var tilsyneladende lige lykkelige for at se hinanden, og det første, han sagde, var:
”Se! Pedersen! Det er sgu’ en sød pige!” ”Ja! det kan godt være”, sagde jeg, ”De forbliver den
gamle Andersen; mig interesserer sligt ikke!” Han havde købt billet til 14 Mark + skat. Helms kom
i det samme, og der stod vi 3. Han og C.C. havde dog truffet aftale om at mødes. Men er det ikke
mærkeligt! Og andre bekendte var der ikke. Hele teatret var fyldt. Priser fra 8 til 18 Mark! Ingen
etager! Amfiteater! Ganske nyt! (1901).
Jeg sad vel på den bedste plads i teatret: 6 række, midtfor! Jeg så lige ind på scenen og ikke alt for
nær. C.C. sad på 12. række og Helms sad oven over skyerne! Og tænk! Hvilken aften. Her ønskede
jeg, at jeg havde haft dig med. Du ville have nydt det. Tænk! i sidste akt havde jeg mange gange
tårer i øjnene, så grebet var jeg af sangen, musikken, stemningen og al den skønhed på scenen. Der
var vel 300 – 400 sangere på scenen. Og så Tysklands førende operanavne. Selv C.C. var grebet.
Alt former sig så lykkeligt hidtil! Min eneste bekymring er Else, og jeg sender mange tanker hjem!
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Efter forestillingen var vi sammen (C.C., Helms og jeg) på restaurant. I dag rejser Helms! C.C. og
jeg spiser frokost sammen. Han rejser til Wien. Helms er træt! Han vil så tage til Bildsø at bade.
Brevene til dig er min eneste dagbog! Jeg har jo ikke tid til dobbelt bogholderi. – Og nu rejser jeg
herfra mandag morgen sammen med en kæmpe af en svensker. Han har spurgt om vi skulle følges.
Jeg er altså i gode hænder! Du kan skrive til Mannheim: Hauptpostlagernd fra fredag. Du kan endnu
torsdag skrive hertil. Fra Mannheim af ved jeg intet mere! Så nærmer eventyret sig sin slutning;
men også den glæder jeg mig til, fordi jeg jo elsker jer, dig Lisbeth over alt andet!”
27. juli 1938.
Nu har jeg haft et par gode dage, hvor jeg har sovet ud efter Salzburgturen og Mestersangerne. Jeg
har taget mig en solid middagssøvn. Du kan tro her er hedt: 30 grader celcius kl. 6 aften. Men jeg
gi’r den i hvidt tøj. Det er rart. Tyskerne ser ligesådan ud. – Og nu begynder jeg at tænke på opbrud.
På fredag har jeg min sidste dag på kursus. På lørdag og søndag tager jeg til Innsbruck og
Garmisch-Partenkirschen, og mandag morgen kl. 8.56 forlader jeg München. Kl. 3 er jeg i
Heidelberg. Der håber jeg, at få ”Faust I” at se i Slotsgården. Hvis ikke, så spiser jeg til aften på
slotsterrassen eller på ”Molkenchur”. Det er et himmelsk sted.
Tirsdag morgen er jeg i Mannheim og, der venter jeg brev fra dig – Hauptpostlagernd! Derfra rejser
jeg samme dag efter at have set din kusine – forhåbentlig. Det bliver helt spændende. Onsdagen
tilbringer jeg i Mainz og tager onsdag aften til Rüdesheim. Fra Rüdesheim sejler jeg torsdag morgen
til Coblenz og derfra videre med toget til Köln – Hamburg – Lübeck. Jeg går ud fra, at jeg er
hjemme igen fredag eller lørdag, men derom kan jeg ikke sige noget bestemt. Jeg skal nok lade dig
vide bestemt! -

Maximilianeum, hvor kurset fandt sted på Goethe-instituttet

Jeg er nu også ved at være træt! af kursus! München kender jeg ud og ind, og jeg trænger til at
komme på nye eventyr. I aften har jeg været til digteraften på kursus. Disse aftener afholdes på
”Klub von München Preysings Palais”. Meget fint! Og aftenen i aften var god. Efter oplæsningen
gik vi hen på Cafe Luitpold. Den er meget fin! Der er musik. Den glæder jeg mig også til at vise dig
engang.
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Vi – det er altså den store svensker og jeg. Han har spurgt mig, om jeg har noget imod at tage ham
med til Heidelberg. Det har jeg ikke, og vi følges altså ad et stykke vej hjemad. Han er en kæmpe,
så vi er altså: ”Fyrtårn og Bivogn”.
Torsdag morgen! Tak for brevene, som jeg fik på sengen. Tak for billederne. De er gode. Navnlig af
dig! Hvem har taget det? – Den eneste skygge i min tilværelse er børnenes kighoste, og at du nu
alene går og slås med det; men jeg synes, jeg vil løbe min rejses line ud. Det vil være en slukøret
fornemmelse at bryde af. I dag har jeg helt fri for kursus og skal ud at se Glyptotheket og nogle
store butikker.
I morgen fredag tager jeg afsked med lærerne. Lørdag og søndag er jeg på bjergtur. Det bliver vel nok en rutchebane,
men jeg glæder mig igen, selv om jeg var træt sidste gang. – Og så rejser jeg altså mandag. Tirsdag i Mannheim. Der
kan jeg høre efter brev! Torsdag i Coblenz. Der kan jeg også høre efter brev, men du behøver jo kun lige at skrive et
kort! Disse dage bliver skønne, men hårde! Og så tager jeg nok fra Coblenz direkte hjem måske med ophold i Lübeck.

Som sagt! Indtrykkene begynder at fortrænge hinanden, og når man er mæt, begynder appetitten jo
at tage af. Jeg befinder mig ejendommeligt! Klimaet er jo anderledes her. Jeg spiser som en tærsker,
men resultatet er et andet! Jeg ved ikke, hvor al maden bliver af! I dag er jeg i helt hvidt antræk!
Dejligt! Jeg har fået alt det rigtige med. Vesten er nu lidt blakket, men jeg kan ligesom
”Licentiaten” snildt skjule lasterne og manglerne. – Jeg har ikke røget tobak under min rejse. Jeg
drikker aldrig kaffe – kun om morgenen te. Jeg drikker derimod ca. 1 l øl om dagen; men selv små
børn pægler øl. Det er i grunden ækelt så øldrikkende en nation. Øllet gør ingen skade, men det er
så koldt, man skal passe på! Et stort glas øl koster 12 øre! –
29. juli 1938.
Hermed den sidste hilsen fra München! Her er herligt; men i Heidelberg er der endnu skønnere! Jeg
har i aften spadseret for sidste gang i ”Hofgarten”, spist i ”Bauerngirgel” og gået aftentur i
”Englischer Garten” I aften forbereder jeg alt til i morgen til turen til Innsbruck og går tidligt i seng;
thi de to kommende dage bliver strenge. München øver en mærkelig tiltrækning på mig, selv om
meget er så fremmed! Hvor har disse dage og uger været udbyttegivende. Hvor har disse bayriske fyrster og konger været begavede mænd og har samlet begavede mænd
omkring sig! Alt er så egenartet, fint og så fuldt af værdifuld, ægte kunst! – Bare nu ikke den nye tid
ødelægger noget af det? Der er visse slemme tegn her og der. Men på den anden side skal der
meget til at rokke ved det gode gamle ler! –
Jeg har taget afsked med lærere og Mitschüler. Jeg kan slet ikke forstå, at der er gået 3 uger; men på
den anden side synes jeg, at jeg har oplevet så utrolig meget. Kursus har været godt, særdeles godt,
meget bedre end det engelske. Jeg har taget hjerteligt afsked med lærerne, fuldstændig som var de
kammerater, og jeg ved, at jeg ikke har skadet Danmarks navn.
Lærerne har været overordentlig hensyntagende over for mig: måske mine grå hår! –
Kammeratskabet har været udmærket! Jeg har været meget alene, thi det ved du, jeg vil! – Den
store svensker: Thorell, vi får det nok rart sammen på hjemrejsen. Han er 41 og siger ikke meget!
Nu bryder jeg broerne af. En mærkelig følelse. Jeg har haft det så uendelig godt; men på den anden
side drages jeg også bort – hjem, fordi jeg har følelsen af, at hjernen og ”foden” ikke vil mere i
denne by! Nu skal der andre indtryk til. Jeg glæder mig til turen i morgen. Jeg glæder mig til
hjemrejsen, og jeg glæder mig til at se jer igen!
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31. juli 1938.
Nu er jeg altså hjemme i München igen efter en ganske ubetalelig tur i det mest strålende vejr. Jeg
tror, du har fået et par billeder. De kan give dig et indtryk af, hvor herligt og vildt her har været
overalt. Vi tog fra München kl. 7.30 og kørte så ad smukke veje til Oberammergau. Der er skønt! Vi
var inde i teaterbygningen med plads til 6000 siddende gæster; men derom må jeg fortælle dig
meget mere! Også om selve byen, der er så henrivende! – Derfra kørte vi til GarmischPartenkirchen: Et ganske almindeligt, overrendt ”badested” uden nogen større interesse ud over, at
der var skønt, og så kunne man der finde al den humbug, som ”dannede” mennesker ikke kan være
foruden. – Derfra kørte vi til Eibsee, en henrivende sø, hvor vi nød tilværelsen i 1 ½ time og kunne
bade og ro og gå efter behag.
Fra Eibsee satte vi kursen mod Innsbruck. Vi passerede Tysklands højeste bjerg: Zugspitze. Jeg
havde ikke sjældent kriblen i fødderne: Vi havde nemlig en chauffør, der skar den så fint som
tænkeligt, både med farten og forbifarten! Han var drønende dygtig, men også drønende dumdristig,
og der var et par stykker, der ikke sov godt den nat af samme grund. De sprang fra i Innsbruck og
fandt tilbage til München senere! Jeg fejlede ikke noget. Da vi nærmede os München på
tilbagevejen dagen efter lod jeg forsigtigt en bemærkning falde: ”Nu er der en spinkel mulighed for,
at vi kommer levende tilbage til Danmark!” – ”Ja, og til Sverige!” Vejene er nemlig meget smalle,
og disse store ”K. D. F. vogne” fylder jo vældigt. Ofte måtte de helt ud til kanten: Det kriblede! Og
endelig kl. 7 aften var vi i Innsbruck! – Et strålende syn! Byen oplyst for foden af det høje bjerg, og
restauranterne oplyst helt op til bjergtoppen og ligeledes Drahtseilbanerne! Ejendommeligt og
skønt!
Vi sov i et gammelt hotel, hvor også Goethe har boet – og utallige andre! Men det var gammelt. Vi
sov 3 mand i et værelse! Svenskeren en dansker og jeg. Kl. 11 var vi i seng efter en tur i
”Hofgarten”: Et smukt anlæg med mange store træer; og disse oplystes ved projektører nedenfra;
det så nok så fantastisk ud: Mere sjældent end skønt! I smag med Tivoli!
Når vi stod på hovedgaden, Maria Theresien Strasse og så op mod bjerget, kunne vi ikke undgå at
se et mægtigt hagekors. Fanatiske nazister havde ved nattetide omhugget træerne, så det på afstand
dannede et hagekors: Et glimt! Nogle jublede! Mange trak på skuldrene. Det var jo efter
”Anschluss”.
Vort hotel hed: ”Goldener Adler!” I buegangen uden for hotellet ud mod gaden var der en
mindetavle over alle de berømtheder, der i århundredernes løb havde boet der: Andreas Hofer! Vi
studsede; eet navn var malet over! Vi lod fingeren følge bogstaverne under malingen: Heinrich
Heine! Et glimt! – Efter at have beset byen, kirken og de forskellige interessante gader, kunne vi
ikke glemme det indtryk, som mange plakater gjorde på os: ”Arisches Geschäft!” – ”Juden!”
”Wegen Inventur geschlossen“! Usw. ”Mange glimt“: Ved synet af et par jøder i en sidegade
udbrød vor fører (med et smil): ”Arme Teufel!” – Alle skammede sig på hans vegne – i tavshed! –
Og så begyndte hjemturen. Vi besteg! med bilen et bjerg: Zirlberg. Vejens stigning er 26 grader -.
Vi kravlede op og op til de skønneste udsigter, og de biler, der kørte nedad bjerget, var tomme.
Passagererne måtte gå ned ad bjerget. Vi kørte op! Så stejlt var bjerget hele vejen. For en
lavlænding som mig er en sådan tur ingen dagligdags fornemmelse. Her besøgte vi Mittenwald,
hvor de mange ”Geigenbauer”: violinbyggere bor, og i vinduerne demonstrerer deres
kunsthåndværk!
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Fra Mittenwald til Walchensee og Kochelsee! Og derfra gik turen direkte til München i en drønende
fart! Jeg må nok sige, at det må være folk med nerver, og jeg ved ikke rigtig, om du ville have
befundet dig vel derved! Således er disse to dage gået – en stor oplevelse rigere, og nu vender jeg så
næsen mod Heidelberg og Rhinen.
Før vi kom til Mittenwald, så vi en arbejdslejr (Arbeitsdienst), hvor de jævnede jordsmonnet for
bønderne. De marcherede med spader og skovle! fra og til deres lejr! Om aftenen beskæftigedes
disse ”soldater” med træskærerarbejde. – Glimt.
Under opholdet i Mittenwald, hvor vi havde fri et par timer, spadserede vi ud til Leutaschklamm,
gennem den skønneste eng! Her opholdt vi os et stykke tid og lyttede til vandfaldet! Fra dette
vandfald løb vandet gennem engen ind gennem Mittenwald i en åben, stensat rende: En praktisk
måde at skaffe sig drikkevand, trækkraft og renovation. En dejlig by – også for turisten. –
Før Innsbruck: Berg Isel med Hofer- mindesmærket. Skøn udsigt over Innsbruck! Nede ved floden
Inn endnu et mindesmærke for Andreas Hofer.
Kloster Ettal, lidt syd for Oberammergau. Her nød vi en Ettaler: Likør. Benediktiner. Skønt
beliggende. Men kun få munke tilbage! Nu: kaserne for Arbeitsdienst!
Walchensee og Kochelsee: Walchensee ligger meget højere end Kochelsee og tjener som kraftkilde
for et mægtigt kraftværk ved Kochelsee. Dette værk hed tidligere: Kaiser Wilhelm Werk, og det
forsynede en stor del af Bayern med elektricitet: industri, trafik osv. Forbindelsesvejen mellem de to
søer var flot og en yndet strækning for motor-kapkørsel.
Tilbage i München og generelle indtryk
Feldherrn-Halle ligger foran Odeon-Platz. Den er bygget 1841-1844. Forbilledet er Loggia dei
Lanzi i Florenz (1376). Her findes Armee-Denkmal med bronzemindesmærker af Tilly (30 års
krigen 1559-1632) og Wrede (Napoleons-krigen 1767-1838) (kolossale). Hallen er jo åben! Ved
siden af den høje trappe ligger to løver. På den ene side findes gaden Theatinerstrasse med
Theatinerkirche. På den anden side: Risdenzstrasse med kasernen, hvorfra vagten marcherer frem
hver time: ”Die ewige Wache”, der stod ”stive som støtter” under mindesmærket med navnene på
de 16 unge mænd, der faldt på Odeonplatz 1923. Deres kister stod i de to templer på Königs Platz,
altid med friske kranse med adressen: ”Adolf Hitler”. Dertil også: ”Die ewige Wache”: 2 soldater i
hvert tempel! – Templerne blev bombet og tilintetgjort i 2.verdenskrig. Die ewige Wache blev
dermed endeligt afløst, kisterne tilintetgjort og asken spredt, for at de ikke skulle blive genstand for
et martyrium. Men deres navne står foran i Hitlers: Mein Kampf!
Bag Feldherrn-Halle og sammenbygget med denne findes ”Preysingsche Palais”, Adelsklub-Haus,
og der beværtede kursus os ved modtagelsen, og når digterne underholdt os med deres værker!
Hofgarten ligger op ad Odeon Platz.
En dag, da Thorell (svenskeren) og jeg af nysgerrighed vovede os ind i Feldherrn-Halle, opdagede
vi på hallens bagvæg nogle vældige landkort! Dem studerede vi! De angav ”Stor- Tysklands”
fremtidige landegrænser (mod Frankrig – Danmark – Böhmen – Østrig – Ungarn – Polen).
Svenskeren tog mig under armen og spurgte mig, hvad jeg sagde til det! – Vi forsvandt i tavshed!
Hver tænkte sit! Navnlig jeg! - Goethe: ”Torquato Tasso 2.I”:
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”So fühlt man Absicht, und man ist verstimmt”. –
Nu bagefter kan man jo ikke lade være med at tænke på de store kort over Italien, Romerriget, fra
dets begyndelse til 2.verdenskrig, på: Via Imperali. Der er gjort plads for et sidste kort; men pladsen
blev ikke benyttet!
Mens jeg er ved Feldherrn-Halle, kommer jeg i tanker om Frau Kress’ ord til mig, efter at jeg netop
der var blevet ”tiltalt”, af den unge nazist: ”Aber Herr Pedersen: Warum gehen Sie diesen Weg! Ich
gehe immer einen anderen Weg! Ich will nicht diese Kerls grüssen!“
Netop ad denne gade: Prinz-Regenten Strasse, og forbi dette mindesmærke og over Odeon-Platz var
der en hektisk trafik. Man havde følelsen af, at nazisterne, i og uden uniform gjorde sig et ærinde
forbi dette ”Mahnmal” – bare for at få lejlighed til at strække højre arm i vejret og råbe: Heil Hitler!
Nu bagefter (1976) er det mærkeligt for mig at huske, at de gamle, fornemme professorer: von der
Legen – Schäffer – Forchammer, trak sig ud af lærerstaben og erstattedes af Dr. Derleth – Dr.
Grutter – Magda Gerken, lutter unge lærere plus en skiftende skare af forfattere og kunstnere.
Til støtte for litteraturundervisningen anbefaledes: Christian Jenssen: Deutsche Litteratur der Gegenwart (1938). Til
støtte for udtalen: Jørgen Forchammer: Sprachlautlehre 1938 og Jørgen Forchammer: Deutsche Aussprache-Übungen.

Litteraturhistorien: jf. s. 1-2:
”Nicht zuletzt daher ist im deutschen Literaturleben zwischen 1900 und 1933 etwa eine so
erhebliche Verwirrung, ein so unübersichtlicher Meinungswirrwarr entstanden, dem erst der
nationalsocialistische Aufbruch, die Neuerweckung der echten gesunden Instinkte des deutschen
Volkes, mit eindeutiger und entschiedener weltanschaulicher Haltung gegenübertrat!“ –
Alt, hvad der lå før den tid, stempledes som “Entartete Kunst“, hvad enten det var litteratur, maleri
eller skulptur. Navnlig var naturligvis den jødiske kunst ”entartet” (Wassermann, Döblin, Werfel)
osv. osv. Jf. ”Haus der deutschen Kunst!”
På turen ind i Østrig var Dr. Derleth leder af ”selskabet”. Vi besøgte først Berchtesgaden og
præsenteredes for ”Berghof”, Hitlers landhus, den gang endnu et lille og smukt beliggende
bygningskompleks. Görings sommerbolig lå lige over for på den anden side af dalen.
Berchtesgaden og Königsee byder skønne naturoplevelser, jf. mit billedhefte. Her var vidunderligt
smukt! Læs: Karl Stieler: ”Aus Fremde und Heimat” (1900): “Eine Winterreise an den Königsee“.
Den læste jeg i I.g.1908 med stor betagelse. –
Stående midt på torvet i Berchtesgaden holdt Dr. Derleth et ”flammende” foredrag om de unge
tyske pigers ”Arbeitsdienst”! Efter ordre fra Føreren skulle alle tyske unge piger uden standsforskel
ofre et år af deres ungdom til det sociale arbejde og uden vederlag de unge mænds Arbeitsdienst.
Ingenlunde noget dårligt påhit! Men han var så opslugt af sin ide og sit foredrag, at vi stod i risiko
for at blive kørt ned! - Disse unge nazister havde besøgt ”Rednerschulen”, og det var en talestrøm!
Efter besøget i Berchtesgaden kørte vi ind i Østrig, og da vi passerede grænsen, udbrød Dr. Derleth
henrykt: ”Hier gab es einmal eine Grenze”! – Det var efter Anschluss! – Vi repræsentanter for
grænselandene tænkte vores! Jf. mit besøg i Feldherrn-Halle! –
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Turen gennem Salzkammergut var betagende skøn! Men der var meget, vi skulle se! Vi kørte langs
bjergryggen: Watzmann – Die Watzmannfrau und die sieben Watzmannkinder. Vi passerede alle
søerne: Altersee – Mondsee – St. Wolfgang-See – Traunsee – Bad Ischl, hvor kejser Franz Josef
tilbragte sommeren – Traunsee osv.
Det længste ophold var i St. Wolfgang, hvor vi overværede en stor fest: ”Zur Erhaltung der
Volkstrachten”. En masse mennesker, mænd og kvinder og børn, morede sig her. De kom fra hele
omegnen, og alle dragterne var forskellige altså fra egn til egn. Der var telte, hvor man kunne spise
og drikke: øl fra tønde. Der var estrader, hvor man kunne danse, om man havde lyst: folkedanse:
tyrolerdanse osv. Vi var der på et ret tidligt tidspunkt. Hvordan festen skulle ende, anede vi. Men
festligt var det i det skønne vejr ved den store og smukke sø. Som erindring fra festen købte jeg en
lille træskive: en gren savet på tværs, en cm. tyk, altså en træskive med stempel! Den fik Aage ved
hjemkomsten, og han bar den til sine tyrolerbukser med seler!
Men vi skulle videre til en lille landsby: Freilassing uden for Salzburg. Der skulle vi spise og
overnatte før hjemturen. Det er muligt, at jeg bytter lidt rundt på tidspunkterne; men det kan vist
gøre lige meget. Altså! Nu er vi i kroen i Freilassing. Hyggeligt! Maden god og øllet ligeså,
Weissbier, brygget på hvede! Kursus trakterede! Efter måltidet skulle resten af aftenen fordrives
med underholdning. Dr. Derleth var toastmaster. – Han bestred sit hverv på den måde, at han
henstillede til deltagerne fra de fremmede nationer til i sang at give en prøve på deres hjemlands
kunnen i digt og tone. Det var interessant at høre jugoslaver – ungarer – polakker – finner –
svenskere osv. osv. give prøver på deres folkedigtning til bedste. Interessant fordi de gav længsel –
vemod – tungsind udtryk! Fædrelandskærlighed – naturskønhed – kærlighed osv. Det kunne ikke
undgås, at Dr. Derleth blev påvirket af denne tone og opfattede det, som om deltagerne længtes
hjem til deres fædrelande – bort fra Tyskland!
Til slut stod han selv op og holdt en tale på stive 3 kvarter: Viel Geschrei und wenig Wolle! – Til
sidst sad vi og følte os uhyggeligt til mode. Vi følte det, som om han mente, at talerne var små
krigserklæringer til ”Das grosse Vaterland”. Hans tale var i hvert fald en sådan forherligelse af
Tyskland, at den virkede som et angreb på samtlige grænselande. –
Efter dette gik Thorell og jeg ud under den skønne sommerhimmels stjerner og rystede indtrykket af
os. ”Man merkt Absicht, und man ist verstimmt”.
( Jeg var den første, han opfordrede til at tale og synge, da jeg var den ældste! Jeg undslog mig og overgav ”æren” til
kammeraterne som ovenfor beskrevet. – Til sidst rettede han igen opfordringen til mig, idet han antydede, at alle de
andre lande havde gjort deres pligt! Jeg opfyldte hans bøn og tolkede mit hjemlands Danmarks pris: Et land uden bjerge
og store floder, men med det foranderlige klimas charme og med bøgeskovenes skønhed, og at jeg – med al respekt for
Tyskland og den gæstfrihed, jeg havde mødt – dog længtes hjem til Danmark osv. Og så sluttede jeg med at synge:
”Jyden han er stærk og sej!” Den vakte bifald, og Dr. Lapper, den tyske med-ledsager, satte prikken over succesen ved
at sige: ”Og så oven i købet 4- stemmigt”. Havde jeg sunget: ”Kong Christian” havde han istemt: Deutschland! og det
ansvar vovede jeg ikke at påtage mig.)

Under 2. verdenskrig – det var vel 1942-43 oprettedes den ”Tysk-danske Forening”. Den skulle
styrke ”venskabet” mellem de to lande, hvilket jo nok kunne behøves på dette tidspunkt. Vi
tysklærere blev indbudt til at møde op, og at deltage i kursus og det selskabelige samvær!
Professorerne, der skulle lede kursus, var Dr. Derleth, Dr. Grütter, Magda Gerken: Mine lærere fra
Goethe Institut i München 1938. – Jeg bad mig undskyldt, skønt rejseudgifterne og opholdet blev
betalt af ”Foreningen”. Jeg var ikke den eneste, der udeblev!

246

Den sidste, jeg tog afsked med, var Frau Kress. I brevet til Lisbeth, den 13. juli, har jeg berettet, hvor fornemt et hjem,
jeg boede i under mit ophold, og hvor fin en dame Frau Kress er! – I tidens løb betroede hun mig mere om familiens
skæbne: En datter døde fra 4 børn. En datter var kommet for tidligt op efter Diphteritis og havde nu ligget på hospital i
6 uger. Manden var krakket med en stor forretning på grund af for stor godhed: Underskrifter. Han levede nu som
direktør for en forretning i Stuttgart, og hun sagde, at de nu var ovenpå igen. Han kom hjem til München hver weekend. Grunden til, at de ikke flyttede til Stuttgart var, at døtrene var beskæftigede i München. En datter var gift med en
officer: Engel, og hendes to sønner: Walther og Volker opholdt sig hos Frau Kress i ferien. To prægtige drenge, der bad
om mine danske frimærker. Jeg kan ikke ofte nok og inderligt nok udtrykke min beundring og taknemmelighed over for
hende og vedrørende hendes hjem i Bruderstrasse. Men så kom krigen, og al forbindelse måtte høre op, og drengene fik
ikke flere frimærker, som jeg havde lovet. –

Da Lisbeth og jeg besøgte München efter krigen, lagde jeg vejen om ad Bruderstrasse for ”at hilse
på”; men alle spor var slettet af gaden, huset, hjemmet. Men mindet om Frau Kress og hendes hjem
stiller i henseende til ægthed og dyb menneskelighed andre minder og indtryk i skyggen!
”Nazismen!” contra ”Hjemmet!”
Nogle dage før min afsked med München besluttede jeg at gå på indkøb for at købe gaver til
Lisbeth og Else og Aage. Og min vandring gik til ”Loden-Frey” i Theatiner-Strasse. Først købte jeg
en kjole til Else! Det gik meget godt, og den bar Else et par år med glæde: tysker-kjolen! Så kom
turen til Lisbeth! Jeg havde jo set de unge tyske fruer i deres nette sommer-antræk, og nu lod jeg
ekspeditricerne ”frembære” det bedste de kunne finde frem. Jeg måtte beskrive Lisbeths højde,
bredde, skønhed (farven skulle jo også stemme) osv. Da ekspeditricen greb ind i skildringen med
ordene: ”Also! Eine etwas starke Frau!” syntes jeg slet ikke, jeg kunne træffe valget! Samtidig
sank tilliden til mine evner som dame-mode ekspert! Jeg bad damen have mig undskyldt, betalte
kjolen til Else og gjorde mig usynlig! Det korte af det lange i denne sag er, at jeg kom til at længes
hjem! Jeg kvalte alle følelser vedrørende hjemrejsen og kastede mig over arbejdet! Jeg udskød
indkøbene til Lübeck. Resultatet blev en håndtaske til Lisbeth.
Til Aage købte jeg et roulette-spil med snurretop. Det fik både han og vi voksne stor glæde af.
Egedorf og jeg spillede formuer bort! Han vandt, idet han opnåede 216 point af 217 mulige! Kort
tid efter udnævntes han til amtmand over Thisted Amt. Jeg måtte nøjes med mindre. I tilgift fik
Aage et par tyrolerseler og en tyroler pengesæk med påskriften: ”Glücklich, wer die Hose voll hat!”
Aage var på dette tidspunkt 5 år gammel og Else 4 år.
Hjemrejsen.
Fra München satte vi kursen mod Heidelberg over Ulm, hvor vi indtog frokosten i spisevognen; vi
passerede Stuttgart uden at gøre holdt, hvad jeg i grunden havde stor lyst til, men jeg var jo i
selskab med Thorell, og vi ønskede at gøre hjemturen relativt kort! –
Lad mig dog lige fortælle, at ”En kreds af beundrere af Schiller” i 1830 bad Thorvaldsen om et godt råd med hensyn til
en statue af digteren i Stuttgart. Thorvaldsen, der selv var en beundrer af digteren, tilbød at udføre en statue af Schiller –
uden vederlag -, men at omkostningerne ved opstillingen måtte bæres af vennekredsen. Tilbuddet blev selvfølgelig
modtaget med begejstring, og 1839 opstilledes statuen i Stuttgart. Det er en kolossal-statue, meget smuk
Dette var altså et sidespring for min egen fornøjelses skyld, og så ved middagstid var vi i Heidelberg.
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Heidelberg.
Om selve byen har jeg udbredt mig ved et tidligere besøg; men nu ”gjorde” Thorell og jeg byen.
Han havde ikke været her før! – Vejret var godt – meget varmt, nærmest lummert, men vi tilbragte
det meste af dagen i ”Slotsparken” og på ”Molkenkur”, restauranten højere oppe på bjerget med den
skønneste udsigt over byen og Neckarfloden og dalen. Vi fik her oplyst, at der om aftenen opførtes
et ”festspil” i slotsgården: ”Faust I”. Mens Thorell nød Slotsparken hentede jeg billetterne nede i
byen, og så var vi spændte på, hvad aftenen ville byde på. I parentes vil jeg bemærke, at det hørte
med til Hitlers propaganda at opføre ”festspil” her og der og alle vegne. Jeg havde med betagelse
set ”Faust I” opført på Det kgl. Teater i København, men derfra og til at se det opført i Slotsgården
under åben himmel på en varm sommeraften er der et stort spring – intet under, at vi var spændte.
Jeg havde jo læst Faust I. i I.g. i Aalborg, ved universitetet og desuden læst det med klasserne
adskillige gange i Sorø. Jeg havde dannet mig mine egne forestillinger suppleret med opførelsen på
det Kgl. – ”Prolog im Himmel”.
1. Das gotische Zimmer. 2. Vor dem Tor. 3. Studierzimmer. 4. Auerbachs Keller. 5. Hexenküche. 6.
Strasse. 7. Gretchens Zimmer. 8. Der Nachbaren Haus. 9. Marthens Garten. 10. Vor Gretchens Tür.
11. Walpurgisnacht. 12. Dom. 13. Kerker. - Hvordan ville de formå at illudere og skabe så
forskellige interiører i den store slotsgård?!
Og det lykkedes efter vor mening heller ikke! Det var kunstnerisk voldtægt, der havde til følge, at
stemningen gik tabt! Tænk på Gretchen scenerne ved spinderokken, i domkirken og i fængslet! Det
var vanskeligt at genvinde balancen i sindet mellem opførelsen i slotsgården og den lune skønne
sommernat i slotshaven! –
”Det er så sin sag at befamle den højere poesi”! –
Og så gik turen videre til:
Mannheim.
Her mindedes jeg selvfølgelig Schillers besøg hos teaterdirektør Dalberg og opførelsen af ”Die
Räuber”. Meningen var, at Schiller skulle være teaterdigter her, og skuespillene ”Fiesco” og
”Kabale und Liebe” skulle opføres her; men det tillod nabofyrsten: Karl Eugen ikke, og Schiller
flygtede til Leipzig og Dresden! Men jeg havde et ganske andet ærinde i Mannheim: Besøget hos
Inge Mommsen!
Lisbeths kødelige kusine: Hendes moder: ”Moster Ellen”, blev gift med en tysk læge: Martin
Bethe, senere Sanitätsrat i Stettin. I ægteskabet var der en søn og datter. Sønnen faldt i 1.
verdenskrig, Edward. Datteren Inge blev gift med ingeniør Mommsen, ansat ved I.G. Farben i
Ludwigshafen.
Jeg tog foreløbig afsked med Thorell på banegården, og vi aftalte at mødes der igen nogle timer
senere. Han var let at finde: 3 alen høj og dertil udstyret med en høj hat! Jeg lidt mindre og med
kasket! – Mit hvide tøj var ikke længere hvidt; men tjente mig godt i den trykkende varme. For dog
at tage mig ud til min fordel skiftede jeg tøj, før jeg vovede mig ud på ”familievisit”. Jeg fik
tilladelse af garderobebetjeningen til at klæde mig om mellem kufferterne i garderoben, og således
forklædt, som gentleman, begav jeg mig ud i byen for at finde Inges adresse: Conrad With-Strasse!

248

Og det lykkedes! Jeg var spændt! En ung pige reagerede på dørklokken, og jeg fremførte mit ærinde
og sagde, hvem jeg var, og hvad jeg ville! Først sagde hun, at fruen var på indkøb! Men efter
nærmere orientering sagde hun, at fruen var i bad, og jeg blev sluppet ind i dagligstuen! Det var en
smuk villa, ret ny, og dagligstuen røbede straks, at den var af dansk ”familie”. Billeder og møbler.
Jeg følte mig hjemme i omgivelserne.
Og så dukkede ”Aphrodite op af bølgerne”. Ikke ulig Lisbeth, en lyslokket, nordisk type! Vi var
straks på talefod. Der var jo ingen tid at spilde. Hun udtrykte sig helst på dansk, og jeg ville jo vise,
at jeg kunne tysk! Til sidst talte vi udelukkende dansk, og jeg gjorde rede for familien i Danmark og
overbragte mine hilsner. Det var hyggeligt! I samtalens løb lagde hun ikke skjul på, at: ”Familien
ikke tilhørte partiet!” og at festspillene og den øvrige propaganda ”hang dem langt ud af halsen!”
Det virkede betryggende! Hun ”gik absolut ikke på listesko”! Jeg fik absolut indtryk af, at der var
stor forskel på den politiske atmosfære her og i München.
Hun serverede en solid Wienerschnitzel, som jeg kæmpede mig igennem på trods af varmen og den
uvante elegance! Et yderligere udtryk for det pres, hvorunder de levede, betroede hun mig, at de fra
”højeste” sted havde ordre til at ”få 4 børn”, de havde kun 3. Og det fik de, - dog ikke, mens jeg var
der!
Men navnlig én ting gjorde et truende indtryk på mig! Hun førte mig ned i kælderen, der var
indrettet som ”tilflugtslejlighed” i tilfælde af krig! Også en ordre! – Der var 3-4 ganske små rum –
rå cement! Forsvarlige døre med jernslå, og vinduerne sikrede, så de i værste tilfælde kunne modstå
indtrængen af gas. Huset var bygget på en skrænt. Fra 1.sal, jeg mener stuen, gik man ud på gaden!
Fra kælderen førte hun mig ud i ”haven”. Den var ganske lille, men helt udnyttet som urtehave,
hvor hver centimeter var plejet og passet, som om det var et drivhus! – ”Man merkt die Absicht und
ist verstimmt!” Ord var overflødige! Og vi gik op i salonen! –
Uden for huset var der udsigt til Neckarfloden og hinsides denne: flyvepladsen! Man kan ikke
undres over, at Inge var alvorlig, og det var hun! Dette indtryk tog jeg med hjem til Danmark som
det varigste minde. Hendes bange anelser gik i opfyldelse; men de lever alle 6. Men derom må
Lisbeth fortælle.
Før jeg ”styrede mine fjed” mod banegården, aflagde jeg besøg i ”den gamle bydel”, der er anlagt
som et skakbræt med forsvar som bevæggrund; men derom vil jeg lade Jens Baggesen fortælle i
hans rejseskildring: ”Labyrinten”: ”Staden på Vers”. Baggesen var jo selv en ”frihedsmand” og
elsker af Schiller.
På banegården så jeg på lang afstand Thorells hat svæve over alt folket, og vi satte kursen mod
Mainz. Her gik vi straks om bord på Rhinbåden og nåede sent på eftermiddagen Rüdesheim, hvor vi
hvilede ud og spiste aftensmaden plus et glas Rüdesheimer. – Derpå gik vi en tur op ad bjergsiden
gennem vin- haverne, der i terrasser snor sig op til ”Niederwald-Denkmal”; men vi nød ikke turen
på grund af den ulidelige varme, trykkende tordenvejrsluft. Vi søgte tilbage til hotellet. Tilbragte
aftenen over en flaske Rüdesheimer og gik til hvile!
Næste dag var det om muligt endnu mere lummert. Vi steg af båden i Asmannshausen og søgte op
til Rhinens vest- side. Opholdet gjorde vi kort og tog videre med båden til Köln, hvor vi
overnattede; men vi nød ikke den så højt priste Rhintur. Vi følte os som fisk, der var kommet på
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landjorden og gispede efter luft. Hver gang båden klarede en pynt, håbede vi på friskere brise; men
nej! Vi havde hverken lyst til at spise eller drikke.
I Köln fik vi et godt hotel med, hvad dertil hører, og næste formiddag gik vi på indkøb. Disse
bestod af 4711 og Kölnervand: Eau de Cologne. Thorell forsynede sig rigeligt. Jeg ville vente med
mine indkøb til Lübeck. Vi besøgte Domkirken og har åbenbart givet udtryk for vor betagelse, for
kirkebetjenten kom hen til os og truede med udsmidning! Vi mente ikke, det skulle gøres nødig, og
forsvandt, men uden at det kom til krig; vi var jo kun nået til 1938!
Vi skyndte os nordpå med ekspressen, ikke siddende, men hængende ud ad vinduet for at få ”frisk
luft”, med det resultat, at mit hvide tøj var blevet sort af kulstøv, blandet med sved. Og så var vi i
Hamburg! Vi takkede for godt venskab under hele rejsen; men ikke for behageligt rejsevejr!
Rhinturen havde været et mareridt! Og så var jeg i Lübeck! Jeg tog ind på et hotel, udmærket, i
nærheden af banegården. Jeg fik et godt bad og skrubbede skidtet af mig! Jeg skiftede fra yderst til
inderst, spiste en solid middag med Schwarzbrot til. Ikke helt det danske rugbrød, men omtrent.
Lübeck
Og så gik jeg tur i byen. Den er interessant, ja smuk, den gamle Hansestad, og her havde jeg den
dejligste følelse gennem lang tid. Oppe på en bro over Trene-floden, nej Trave-floden, der jo fører
ud til Travemünde, fik jeg det første pust fra Østersøen, den første hilsen fra Danmark. Undertøjet
løsnede sig fra min varme krop, jeg indåndede saltvandsluften! Dagen afsluttede jeg i ”Ratskeller”
ved et glas øl og morede mig over et selskab af skippere, der åbenbart fortalte gode historier på
omgang. At de var gode, historierne, vidnede skippernes latter om; men jeg forstod ikke pointerne,
de blev hvisket, hvorpå latteren fulgte! Og så gik jeg i seng og sov. Næste formiddag gjorde jeg
mine sidste indkøb, som jeg har omtalt, tog toget til Warnemünde – Gedser – Næstved, og der stod
Lisbeth – Else! og Aage!

Tilbage i Bisserup
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Bisserup – Klosterporten
Da den første glæde over gensynet havde lagt sig, og vi genvandt mælet, var Lisbeths første udbrud:
”Nej! Hvor ser du ud!” – Som omtalt havde jeg gjort et stort nummer ud af mit ydre: renbarberet –
renvasket og renbanket for støv efter togrejsen gennem Tyskland stod jeg der i mit bedste tøj og
med ren Byronskjorte og troede, at jeg var vendt tilbage forynget og forfrisket, og så Lisbeths
skuffelse: Jeg var mager og gusten og slet ikke forynget! Hvad var årsagen? jeg havde jo haft det
godt! – Var det træthed efter rejsen i varmen og lummerheden? – Var det længselen hjem? Var det
arbejdet med tysken på kursus? – Var det forplejningen? Jeg havde jo ikke sultet eller på anden
måde nægtet mig noget til legemets næring!
Og så var jeg igen hjemme! Og kunne dukke ind under taget atter, ”hvor hun stod rank mellem
barnelatter”. Kighosten var overstået, alt var i orden, således som jeg havde håbet at genfinde det:
Og det var dejligt at smide jakken og rygsækken og kufferten og hele den fremmede ånds pres! Det
lettede! Det var en fryd at hilse på Burmann og frue! Det var hyggeligt at få en sludder med
vennerne Henne og Hans Egedorf. Kort sagt: ”Øst-vest-hjemme bedst”! Lisbeth ville selvfølgelig
gøre sit bedste for at opfylde mine ønsker i henseende til, hvad køkkenet kunne præstere!

Aage og fisker Burmann ”på togt”

”Mælk!” – ”Mælk!” – ”Mælk!” Grønsager og frugt! – I løbet af 3 dage var jeg ”den gamle”. Jeg
kunne sove – spise – bade – dase i de bisserupske ”gryder” og nyde Østersøens brise og blæst! Jeg
lod øjet hvile på ”Feddet” – på bakkerne på Glænø. Jeg nød turen sammen med Lisbeth, Else og
Aage hen over engen – op til udsigten! Og hen til Holsteinborg og ”Pølsekrogen”. – Det var der alt
sammen, og indtrykkene fra München og de Bayerske Alper – fra Maximilianeum og Goetheinstituttet, fra Heidelberg og Rhinturen og fra – Das grosse Vaterland – Det stod alt sammen i
skyggen af Bisserup! Det gled alt sammen i baggrunden!
Ja! det gled i baggrunden; men hurtigt kom jeg til erkendelse af, at min ”studierejse” betød en
fornyelse og berigelse. Jeg trængte jo til at få de ”tyngende” problemer på afstand (økonomien). Jeg
havde sprogligt, fagligt og menneskeligt fået sikkerhed for, at årene ikke havde været spildt, men at
jeg havde ”fulgt med tiden”; at jeg i hvert fald havde indvundet det forsømte. Og nu (1976) ved jeg,
at det var i sidste øjeblik, jeg kom af sted, for at få et sidste indtryk af det Tyskland, af den verden,
der i de følgende år (1939 - 45) skulle gå til grunde.
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Horisonten var blevet udvidet så grundigt, at det ikke faldt vanskeligt at finde sit ståsted i
verdenskrigens kaos.
Jeg havde taget afsked med Tyskland for aldrig mere at føle mig ”hjemme” der. –

Sommerferierne i Bisserup er et kapitel for sig. Vi tilbragte 5 sommerferier i Burmanns hus.
Familien selv boede i baghuset, i lokaliteter, der kan karakteriseres som trange! Fru Burmann
arbejdede da hos fremmede. Hun var en ”bi” i henseende til flid og dygtighed. Hr. Burmann var ofte
på havet i båd eller kutter og fiskede rejer. Aage var af og til med ham på ”togt” og kom hjem med
fangst – sejrsstolt!
Ved stranden om aftenen var det os kært at slå en sludder af med vennerne Henne og ”Madsen”.
Dette venskab var grundlagt på Regensen i 1915 og holder livet ud. Det var dette venskab, der drog
os til Bisserup. Vi nåede at vise Gerda dette ”feriehjem” i 1940! Fra da af holdt vi os hjemme i Sorø
for at hygge om svigerforældrene! For øvrigt mistede Bisserup noget af sin tillokkelse på grund af
den uhygge, som tordenen fra bombardementerne af Nordtyskland medførte. Navnlig syntes
Lisbeth, at havet virkede afskrækkende!
Men Truelsens ferierede dernede og endte med at indrette sig selvstændigt i eget hus, og der
besøgte vi ofte dem pr. cykel sammen med Balslevs. Nu er dette hyggelige badested så forandret –
ikke til det bedre; men Aage har ikke glemt ferierne der, og jeg tror, det er ham en glæde at opfriske
minderne fra den gang. Han har adskillige gange kørt os derned, badet der med børnene og udvidet
turen til Glænø og Holsteinborg.
Klosterporten
Vi kunne have købt Christiansvej 4 for 10.000 kroner af søstrene Orth, men vi ville vente, til et af
skolens huse blev ledigt, og det blev Klosterporten efter lektor C. A. Nielsens død. Vi flyttede ind
ved juletid 1933.
Det var jo dejlig nær ved skolen, og da jeg var skoleinspektor og ofte havde ærinde på skolen, jeg
tør næsten sige på alle tider af døgnet, kunne beliggenheden ikke være bedre! Og så var det jo en
”romantisk” bygning. Den fik ord for at være ”Danmarks ældste beboede hus!” Der siges jo så
meget! I virkeligheden stammede kun selve brolægningen under porten og gulvet og søjlefoden i
”Saxos Celle” fra kloster tiden; men ”romantisk” var Porten nu engang!
Næsten daglig hørte vi lyden af hestetramp gennem porten og lyden af kirkens klokker, når
rustvognen kørte til og fra kirken og kirkegården. Spøgelser og genfærd har aldrig generet os!
Porten danner jo indgangen til det naturskønneste sted i Danmark, og hvorhen vi vender blikket,
stiger mindet om den svundne tid og de store skikkelser og deres stolte værker frem i sindet! Det er
en naturlig ting, at vi, der har haft vort virke her og har levet størstedelen af vort liv her, fyldes af en
forpligtende, ydmyg taknemmelighed over, at denne lod blev os til del:
”Mindet vel lader som ingen ting, Er dog et lønligt kildespring!”
Men ved siden af ”romantikken” findes der jo også en ”virkelighed”, en dagligdag!
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Indgangen til lejligheden ligger i selve porten. En trappe fører op til indgangsdøren! Der ringer man på! Lige inden for
døren ligger toilettet som en svalerede – og så fører endnu et stykke trappe op til selve lejligheden. Dette var altså
hovedtrappen. En bagtrappe fandtes ikke! Lige oven for trappen var der en lille låge, for at børnene ikke skulle styrte
ned. Ad en smal gang kom vi ind i dagligstuen, der vendte mod syd: 2 fag vinduer mod syd samt et vindue mod øst og
et vindue mod vest: En herlig, lys stue! Mod øst lå spisestuen med to fag vinduer! Det var også en skøn stue. Mod nord
lå der to små stuer: min stue og gæsteværelset, hvor mor boede, når hun aflagde sit årlige besøg. Ellers boede
husassistenten der, indtil vi fik indrettet et pigeværelse ovenpå! Et sødt lille bur! Alt dette lå lige over porten.
Ind over cellen mod vest lå soveværelset, børneværelset og køkkenet! Ude på gangen fik vi indrettet badeværelse med
ovn! Alt i alt var dette en vel indrettet, rummelig lejlighed for os 4 med Gerda in mente! Men der var én skavank! Det
viste sig, at soveværelset ikke var sundt! Der var 3 vinduer (tagvinduer) mod syd, og så var der 2 skydeskår i muren til
udluftning; men ”rummet” var dybt og blev ikke ordentlig gennemvarmet af solen. –

Klosterporten

Aage fik ofte feber, da vi boede på Klosterporten, selv om han var en rask dreng, og hvad værre var,
Else fik 2 ½ år gammel sin mellemørebetændelse som følge af en heftig influenzaepidemi.
En kold januar-aften havde dr. Dalmark, der var vor omhyggelige læge, fattet sin beslutning og
kørte os til amtssygehuset i Roskilde, da han ikke turde være alene om ansvaret. Det viste sig at
være en dobbeltsidig mellemørebetændelse, og dr. Skovmand foretog operationen: op-mejsling! Det
var frygteligt for den kære lille pige, men endnu frygteligere for Lisbeth, for hvem den sjælelige
belastning næsten ikke var til at bære. Dette sygeophold varede i mere end 2 måneder. I
begyndelsen måtte Lisbeth ikke besøge Else på grund af smitten, og da det forbud blev hævet,
kunne Else ikke kende sin moder.
I vil forstå, at der fra jeres moders side krævedes et mod og en styrke uden lige, både under savnet
og senere de brutale skiftninger af bandagerne herhjemme og besøgene hos dr. Skovmand i
Roskilde. Til støtte og trøst for Lisbeth havde vi svigerforældrene og frøken Clausen og sidst, men
ikke mindst: frøken Daugbjerg, byens sygeplejerske, en dygtig og kærlig hjælp og ven! Men Else
kom sig! Og rettede sig! Og genvandt humøret! Og så gemte vi dette minde; men vi glemte det
ikke! –
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Da Else lå i Roskilde kendte hun ikke sin moder og da slet ikke mig! Men i det øjeblik, hun trådte
ind i spisestuen, hvor reolen med hendes legetøj stod, ”indtog” hun atter hjemmet på den kærligste
måde, hun vendte sig om og sagde: ”Mor”! – Da dr. Dalmark i Klosterporten kørte til Roskilde med
Else, mor og mig, stod svigerfader og vinkede farvel! Det er ikke vanskeligt at forestille sig, hvad
han har tænkt og følt! Det samme som vi selv.
Lisbeth blev i Roskilde og overnattede på ”Jernbanehotellet”, hvor hun frøs jammerligt, fordi der
ikke var sengetøj nok! Da jeg kom til Roskilde den følgende dag, blev der rådet bod på dette!
Da jeg kom tilbage til Klosterporten denne januar- nat, følte jeg mig ene! På natbordet stod et
stykke legetøj: en lille gynge, som Else holdt af at lege med; men Else var der ikke! og mor var der
ikke. Jeg var helt alene – ene! - Dette var julen 1936 – januar 1937.
Men det var da heller ikke lutter bekymring og ængstelse! Aage og Else var da et par glade og gode
børn, der daglig lunede luften omkring os.

Luftfoto af Akademiet (ukendt oprindelse)

I 1934 blev jeg udnævnt til lektor, og Lisbeth blev i en meget ung alder: 28 år gammel: lektorfrue!
Samme dag kom gartner Sørensen – også kaldet ”professoren” – for at beskære vort pæretræ!
”God morgen! Hr. lektor”! ”Det var som pokker!” udbrød jeg. ”Det har jeg ikke vænnet mig til
endnu selv!” ”Nej! Men jeg skal sige Dem hr. lektor! ”Det har i grunden været under min
værdighed at arbejde for Dem, mens De var adjunkt! Jeg arbejder kun for borgmesteren,
lektorerne, rektor og slagteridirektøren!”Lisbeth bød ham på morgenkaffe! –
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I 1936 fejrede skolen som tidligere omtalt sit 350 års jubilæum med besøg af Chr. X og dronning
Alexandrine, kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid. Min moder overværede begivenheden fra
vinduerne i Klosterporten: 1’ste parket. Hun fulgte begivenhederne gennem Storgade og
Klosterporten til Akademiet og Rektorgården.
Lisbeths fader blev udnævnt til kommandør, og kongefamilien besøgte rektorgården! – Medens jeg
passede på eleverne, mens kongefamilien var i rektorgården, var Lisbeth som den værdigste og
kønneste udvalgt til at servere te og kage for majestæterne og de særligt indbudte gæster. – Ved
anden servering udbad Chr. X sig rosinkagen, ”for den smagte godt!” – Lisbeth fremskaffede det
ønskede som kongelig mundskænk og fortsatte serveringen. –
Beskedent tilbagetrukken i et hjørne af stuen fik hun øje på en herre, der ikke gjorde opmærksom på
sig selv! Lisbeth fattede medlidenhed og nærmede sig ham derfor – hun blev mødt med ordene:
”Hvor er Marcus?!” ”Han er i gården, altså Fratergården, og fører tilsyn med eleverne!” Der var
nu ingen grund til medlidenhed! Det var undervisningsinspektør A.C. Højberg Christensen, vel den
klogeste og mest fremragende af samtlige gæster ved denne lejlighed! Han var elev fra Aalborg
Katedralskole, 4 år ældre end jeg; han var magister i tysk, og han var ”The grand old man!” inden
for tysken og senere indenfor dansk gymnasieskole, og han var overfor mig en hjertevarm ven! Så
jeg var glad for denne hilsen.
Men om dette jubilæum har jeg berettet udførligt tidligere.
Men endnu en gang skulle Else volde os bekymring og samle hele vor opmærksomhed om sig. Hun
fik lungebetændelse! Dr. Dalmark var bortrejst, og hans praksis passedes af en ældre læge: Dr.
Møller! Han beroligede os! Han foreskrev medicin, der skulle serveres punktligt, og han beordrede
hende pakket ind i et vat - panser! På Lisbeths bekymrede spørgsmål om, hvor ofte hun skulle skifte
det, svarede han: ”Det skal ikke skiftes! Det skal hun bære til det er slidt op, og så er hun rask!” Og
det kom til at passe! – Han blev vor ven! og ved afskeden gav han sin sidste ordre: ”Flyt hurtigst
muligt fra denne lejlighed! Den er ikke sund!” Og fra dette øjeblik skiftede vi syn på Klosterporten
som bolig! Og så os om efter en bedre. Det var året 1938.
Den 14. august 1939 så Gerda dagens lys efter et par slemme døgn for Lisbeth; men desto større var
glæden hos os alle 4. – Hun var, hvad man kalder: ”skindød”, og dr. Mourier måtte lægge hende i
vekselbad: varmt og koldt! Mens dette stod på, sad svigerfader og jeg i sygehusets forstue og
flettede fingre og foldede hænder! Disse øjeblikke kunne jo betyde familiens lykke for al fremtid!
Det blev lykke! Vi to var de sidste, der fik besked! Dr. Mourier havde ringet til rektorgården, og
svigermoder modtog os med åbne arme. –
I de første dage sagde Gerda ikke et kvæk og Lisbeth frygtede det værste; men dr. Mourier
beroligede hende og manede til tålmodighed! – Dr. Mourier var Lisbeths fine ven! – I parentes
bemærket kom Gerda ret hurtigt til mæle og genindvandt til fulde det forsømte! –
Den 1. september 1939 gjorde Gerda og Lisbeth deres indtog i Klosterporten. Da var krigen mellem
England - Frankrig contra Tyskland - Italien blevet erklæret! Indtil den 5. maj 1945 oplevede
hjemmet! Ja! Hele menneskeheden! Ikke en fredens stund; men det skal nu ikke lægges Gerda til
last! -
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2. Verdenskrig
November – december 1939 satte vinterkulden ind! – Januar – februar – marts – april 1940 fik vi
den frygteligste vinter. Sunde og bælter frøs til! Den 9. april 1940 brød isen op! Og samtidig besatte
den tyske Værnemagt Danmark.
1939
Den største og glædeligste begivenhed var Gerdas fødsel. Hun samlede hele familiens
opmærksomhed om sig. Hun var centrum. Hun var rask, indtil Aage bragte mæslingerne. Og så
kom isvinteren 1940. Vi havde brændsel nok, selv om søkrigen gjorde leverancerne vanskelige. Den
latente angstfølelse hvilede over landet, og der var børnene med deres leg og lystighed altid rede til
at sprede smil og solskin. –
Men kulden var følelig og trængte ind. Selv om Klosterporten var godt isoleret, trængte frosten ind.
Vandrørene frøs og standsede vandtilførslen til køkkenet. Når jeg kom hjem fra skole, måtte jeg
trække i arbejdstøjet og krybe ind over hvælvingerne udrustet med varmt vand og klude. Til alt held
var jeg lille og slank, for der var ikke megen plads over hvælvinger og under gulvet. Disse
gymnastiske øvelser gentoges i 1941 og 1942 (i Molbechs Hus). –

Gerda 1940

9. april 1940
blev Danmark besat, og dermed begyndte de fem forbandede år. – Da jeg denne morgen stod op,
altså ca.kl.7, hørte jeg motorlarm og så ud ad dagligstuevinduet: ca. 25 sorte krigsfly tordnede hen
over Klosterporten. Vi havde: ”Ikke-angrebspagt” med Tyskland, og der kunne jo kun være én
forklaring: Overfald på Danmark! Det var med sorte tanker, man gik i skole. De værste anelser
bekræftedes! Raaschou-Nielsen var underrettet om overfaldet på København: Amalienborg og
overskridelsen af grænsen ved Søgård! Han opfordrede eleverne og lærerne til at gå til arbejdet og
bevare ro og orden! Og det skete.
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Klokken ca. 10 formiddag indfandt besættelsestropperne sig på Torvet og opstillede deres skyts. På
vejen hjem til Klosterporten fra skolen mødte jeg Helms! ”Det havde jeg dog ikke troet!” var hans
bemærkning. Han havde i nogen grad været betaget af Nazismens udvikling fra 1920 – 1940: Mein
Kampf. Og der var mange, der delte hans meninger! I Tyskland skete der noget! Her i Danmark
vrøvlede man, ja! vi blev jo ligefrem taget på sengen. Han var rystet! Jeg selv var glad over, at jeg i
1938 havde været på nærmere hold af ”krigslysten”. Jeg havde ikke glemt ”Feldherren-Halle” og de
”reviderede landegrænser”! –
Vi fulgte Aage til skole, hans første skoledag! Lisbeth – frøken Clausen og jeg. Det var det
skønneste vejr; men det var, som om der var en sky for solen. Kommuneskolen var besat af tyske
tropper, der indrettede sig der!
Efter ordre sørgede vi for mørkelægning! Aage og Anders (Terkelsen), (der var optaget i 1.g i
august 1939), hjalp os. Vi benyttede den blå filt, der havde tjent os som gulvtæppe. – Vi indrettede
”beskyttelsesrum” i mellemgangen ind til dagligstuen, midt i huset; men børnene ville i seng, og det
kom de!
Da der kun var én trappe op til lejligheden og altså ingen ”nødudgang”, anskaffede vi et langt,
stærkt reb.
”Under 14. august konstitueredes lektor Gorm Hansen som rektor under rektor Raaschou-Nielsens
sygdom”. Rektor blev indlagt på Bispebjerg Hospital for ”Prostata” og opereret. Det var et langt og
hårdt sygeleje. Efter et besøg hos svigerfader følte Lisbeth og jeg, at der var fare for svigerfaders
liv; men fra denne dag af tog sygdommen en gunstig vending, og svigerfader vendte rask tilbage før
jul og overtog ledelsen af embedet efter jul. –

Tyskerne havde beslaglagt en del af Borgerskolen under hele krigen.
Foto fra Lokalhistorisk Arkiv, Sorø
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På Akademiet gik livet så nogenlunde sin rolige gang. Oberleutnant Meyer aflagde os et besøg på
rektorkontoret. Han var selv tysk Studienrat og ”slog på kollegialiteten”, hvilket vi ikke var enige
med ham i. Han ledsagedes af politifuldmægtig Buch-Larsen. Han syntes ikke, at ”die Studenten”
var høflige nok. Gorm Hansen mente, at Oberleutnanten var ”helt genert”. Selv om vi således havde
lært hinanden at kende, udvekslede vi aldrig hilsner, når vi tilfældigt mødtes! Han boede på ”Kong
Frederik”. Han faldt senere på østfronten! Tjeneren på ”Frederik” havde hørt dette.
En dag, da Lisbeth havde været hjemme i rektorgården for at spørge til sin faders befindende,
vandrede jeg frem og tilbage inden for porten. Henne ved postkassen holdt dr. Dalmarks
husassistent på sin cykel. Hun var en smuk, ung pige, og et par tyske soldater ”omringede” hende.
Jeg stillede mig demonstrativt op bag dem. Dette har de to tyskere følt sig generet af og de gik ind
på ”Store Plads” mod gymnastiksalen.
Jeg foreholdt den unge pige det forkerte og farlige i at indlade sig med ”de fremmede” og bad hende
forsvinde! Det gjorde hun. Men de to tyskere vendte om og spurgte mig: ”Dürfen wir nicht mit dem
dänischen Mädchen sprechen?” Jeg svarede: ”Jeg taler ikke tysk!” De gentog spørgsmålet, og jeg
gentog svaret og forsvandt ned mod Fratergården. Ved at se mig tilbage opdagede jeg, at de satte
kurs efter mig. – Jeg forsvandt ind gennem smøgen ved ”Det gule Palæ” og ind på kirkegården og
hjem til Klosterporten. Jeg betroede Lisbeth, at der var: ”Ugler i mosen!”
Mens jeg parlamenterede med de to tyskere, gik en elev forbi. Han hørte, at jeg havde sagt, at jeg
ikke talte tysk! Og han gik hjem og betroede Gorm Hansen, hvor han boede i ”Ingemanns Hus”, at
det var en mærkelig tysklærer, der ikke talte tysk! – Drengens navn var Hans Christian Klindt, og
han blev student 1941. Hans ældre broder: Erik Klindt blev student 1939. Han døde 1945 i
koncentrationslejren: Bergen-Belsen. –
Om aftenen skulle jeg undervise i tysk handelskorrespondance på Borgerskolen, og jeg var ikke helt
dristig ved det! Jeg kunne måske blive genkendt?” Men der kom intet ”Nachspiel”. – Lad mig være
ærlig! Jeg følte mig slet ikke hyggeligt til mode. – I Slagelse havde politimesterens søn fået knust
kæbebenet for en lignende ”forseelse”!
1941
Jf. ”Vejrtabellen”. I januar og februar havde vi streng vinter!
Den 16. januar fejrede svigerfader sin 70 års fødselsdag. Stor begivenhed! Elever, lærere og
personale, slægtninge og venner og selvfølgelig familien bidrog alle til at gøre dagen til en
uforglemmelig festdag. Med organist Andrup i spidsen for skolens elever blev rektor vækket med
sang! Deputationer overrakte gaver! Rektorhjemmet var en blomsterhave! Og om aftenen var der
festmiddag i hjemmet!
”Ved kongelig resolution af 12. februar meddeltes der rektor Raaschou-Nielsen afsked i nåde og
med pension fra 31. juli 1941”
Fra translokationen 1941: den 21. juni! (Årsskriftet 1941-1942) ved rektor A. J. West:
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”Afdøde rektor Hoff udtalte i sit afskedsord i 1911, at han var den længst fungerende af alle
hidtidige soranske lærere. Rektor Raaschou-Nielsen kunne for sit vedkommende have peget på sin
funktionstid som det længste rektorat i skolens historie, og inden for denne vil rektor RaaschouNielsens embedstid altid blive mindet som en god og betydningsfuld periode!”
Men vintervejret var bidende koldt, og Aage fik frost i fødderne, takket være elegancen. – I
slutningen af januar var dr. Dalmark en hyppig gæst: Aage og Gerda! – 8. februar: Aage: røde
hunde!

Efter at have dimitteret studenterne og realisterne udtalte rektor Raaschou-Nielsen til afsked:
”Det er sidste gang, jeg som rektor står her, og først og sidst vil jeg sige tak til Gud, som gav mig
lov til at tjene i alle disse år ved den gamle skole, som jeg elsker. Tak til Kongen, som betroede mig
embedet, og til mine foresatte for tilliden. Efter 30 års forløb føler jeg, at der var meget, som jeg
udadtil måske skulle have gjort anderledes, men har jeg gjort nogen uret, så beder jeg om tilgivelse.
Det har været 30 lykkelige år for mig, og jeg siger mest tak til kolleger og medarbejdere, som har
vist mig stor tillid og været besjælet af samarbejdets ånd, således at det har sat sit gode præg på
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hele skolen. – Tak til forældrene, som betroede skolen deres børn og som ikke holdt sig alt for
meget tilbage med det de havde på hjerte. Tak til jer elever og tak til jeres forgængere for de åbne,
glade ansigter og venlige hilsner, som altid har været til opmuntring for mig og min kone. Jeg vil
savne dem! Tak for modtagelsen efter min sygdom og for venligheden på min 70 års fødselsdag. Det
hører til de gode minder, vi har herfra.
Jeg vil ønske lykke og fremgang for Sorø Akademis Skole, dens nuværende og fremtidige lærere og
elever!”
I løbet af foråret 1941 fik Rosen bevilget sin afsked pr.1.august. Retten til at optere for boligerne
fulgte anciennitetsprincippet, og Juul Mortensen og Helms stod øverst på listen! De trådte tilbage,
og så kom turen til Hjort. Han overlod valget til os, og vi slog til! Hjort regnede nemlig med, at han
havde chancen for at få ”Ingemanns Hus” efter lektor Gorm Hansen i 1942. Og det kom til at
stemme! Hjort, der var en lun herre! angav som årsag til sit valg til trods for hans højere anciennitet:
”Så får jeg ikke så langt at gå til min arbejdsplads!” (Museet).

Molbechs Hus
Så snart Lisbeths og min option var anerkendt af kurator Korsgaard, begyndte arkitekt og
håndværkere på en grundig istandsættelse af Molbechs Hus, hvilket var i høj grad tiltrængt, og vi
fik kurators tilladelse til straks at overtage haven og dens pasning. Dette førte til en skarp
konfrontation med gartneren, lektor Georg Georgsen, der ønskede en del af haven inddraget i
Akademihaven.
Den 1. august kørte flyttefirmaet ”Adam” til Dosseringen i København med hele ”rektorhjemmet”.
Lisbeth havde tilberedt en ”fin” middag: koteletter med, hvad dertil hører, til afsked; men
svigerfader var syg, og vi frygtede, at det var sindsbevægelsen ved afskeden. Vi fulgte svigermoder
og svigerfader til toget og vinkede farvel! Da vi kom tilbage til Klosterporten, var det min tur til at
føle ubehag! Jeg drak en del af øl-resterne med håb om at skylle ”sindsbevægelsen” ned: Det var
Roskildesyge!
Næste morgen tog vi af sted til Dronningemølle for at besøge Sigrid og Herluf! Sigrid, den kærlige
sjæl, serverede flæske-æggekage med fedtsovs. Vi havde nemlig ikke røbet vor ”sindsbevægelse!”
Med en feber på langt over 41 grader fulgtes vi alle ad i bad, og dermed var jeg rask. Derimod var
Gerda syg hele resten af opholdet.
Rektor West kunne ikke straks flytte ind i rektorboligen, da han ønskede meget ændret. I ventetiden
boede han i ”Villereden”. Først efter rektorboligens istandsættelse kunne håndværkerne tage fat på
Molbechs Hus. Det var sådan set meget praktisk, da vi jo så bare kunne flytte havemøbler og
lignende over hækken ind til os; men lad os sige, som sandt er, at restaureringen af Molbechs Hus i
nogen grad kom til at stå i skyggen af rektorboligens istandsættelse. Her gjaldt anciennitetsprincippet altså ikke – hvad vel ret og rimeligt er!
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Molbechs Hus. Nyere billede med reduceret have

Her boede vi i 20 år, en lykkelig del af vor embedstid! Men ret skal være ret: Vi fik et godt køkken!
komfuret og hele bohavet: hylder og bord osv. var kassabelt; ”emhætten” blev fjernet, og for
Lisbeth var dette jo en stor opmuntring! Endvidere blev der indrettet et lille toilet i anretterværelset,
der altså blev sat ud af funktion ved denne forbedring. Denne forbedring skete af hensyn til
svigerforældrene, der jo fik deres værelse i stueetagen ud mod ”Kloster-Alleen”.
Og så – midt i december 1941 flyttede vi ind! Det var det skønneste solskinsvejr og snedker Hansen
og hans hjælpere ordnede flytningen, også af klaveret, ved hjælp af en trækvogn! Det gik jo ned ad
bakke! Jeg iagttog transporten fra hovedtrappen ud mod Fratergården og frydede mig! Vi var trætte
af Klosterporten, og Molbechs Hus var og er jo en skøn bolig – ikke alene arkitektonisk. –
Først blev der redt senge i det store værelse mod syd, og der sad Gerda i sengen og ”gjorde store øjne”, når
flyttemændene satte tingene på plads. – Else, der naturligvis hjalp til med flytningen, tog i anretterværelset fejl af de to
døre, der førte ind i 1) entre og 2) kælder, og styrtede på hovedet ned i kælderen! Hun tog ingen skade! Da flytningen
var tilendebragt, indbød vi flyttemænd, arkitekt og håndværkere på et glas vin. De ønskede os gode dage i den
”fornemme” indfatning, og samtidig ankom svigerforældrene fra København for at tilbringe julen i Sorø. Aage og jeg
passede vore skoler. Jo! Det var travle dage for den lille familie! – Årsagen til svigerforældrenes så tidlige ankomst til
Sorø på juleferie var den, at de ikke ville rejse med toget i den travle rejsetid før jul (krigen).

Da Lisbeth og jeg – mærkværdigvis – næsten ingen ”dagbog” har ført, må vi nøjes med at indføre
”begivenhederne” her, efterhånden som de dukker op i erindringen, - altså ikke absolut kronologisk
korrekte!
Umiddelbart efter dimissionen 1941 holdt lærerkollegiet en smuk afskedsfest for rektorfamilien i festsalene! Også
elevforældrene i Sorø tog afsked med rektorfamilien på Hotel ”Klubben”: kaffebord, taler og sange.

I juni måned var jeg udsendt censor til København. Jeg boede hos Sigrid og Herluf! Østre
Borgerdyd, Vestre Borgerdyd, Christianshavns Gymnasium (Rektor Bøgh). På tilbagevejen besøgte
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jeg Knud i Nyhavn. Hans trappe var brudt ned og til reparation, men jeg nåede op til hans vindue ad
den mest vakkelvorne stige, jeg har betrådt – altså med fare for mit liv. Jeg råbte på Knud og krøb
ind i lejligheden gennem et vindue. Han malede model - altså, en mandlig model i fuld påklædning,
så det kunne have været meget interessantere!
Jeg klatrede ned igen efter kager, mens Knud lavede kaffen til modellen og mig. Derpå var Knud og
jeg alene, og jeg fik lejlighed til at fortælle om svigerforældrene, der var bedrøvede over at skulle
tage afsked, og at der var god grund til at glæde dem! Kirsten ferierede på Søllestedgård hos Lauritz
Jørgensen! – Derpå klatrede jeg atter ned ad stigen og nåede velbeholden hjem til Herlufs.
Ad Strøget aflagde jeg besøg i Skindergade, og fik snedkerens ord for, at møblerne til dagligstuen
ville blive sendt snarest: ”De er helt rigtige, men også uigenkaldeligt de sidste Mahogni-stole i
Danmark”: materialemangel!
Da Lisbeth og jeg kom hjem til Sorø efter at have købt stolene og efter at have trakteret Berethe
med frokost på ”Frascati”, hvor det vrimlede med tyske officerer, kunne vi læse i avisen, at ”Rudolf
Hess var fløjet til Scotland!” Vi var fløjtende gale i hovedet over mødet med de tyske officerer i
”Frascati”; men Hess’ flyvetur til England rettede op på humøret! – Det skete den 13. maj 1941, og
Hess blev fængslet og sidder endnu fængslet i Spandau (1976):
”Order parieren oder nach Spandau marschieren!”.
I oktoberferien 1941 besøgte jeg min familie i Jylland. Den 20.10 skrev jeg således til Lisbeth fra
Aalborg:
”Du skal dog vide, at jeg husker vor bryllupsdag, håber, at du og børnene har det godt! – Her går
det godt! Moder er rask og rørig som altid. Jeg kan ingen forskel se. Jeg blev modtaget på
banegården af Ole - Johannes og Poul. Hjemme hos moder sad Ellen, Per, Erna, Erik og Christian
– Der var stegte rødspætter, og jeg var sulten! Johannes, Ellen og Per har det godt. Han tjener
udmærket: 100 kroner om måneden. Ole og Erna var fine i tøjet, og der var ingen forandring at se
på dem. Erna er ligefrem flot i tøjet. Lidt gråhåret! Poul er en usædvanlig flot og rank ung mand.
Han er en stor overraskelse! Han er rank som et lys! Christian er også en nydelig dreng, og Erik er
en kraftkarl! Derimod er Per ikke blevet meget større. Dynerne er tunge i Aalborg og Horsens. – Ole og Johannes og drengene vil føre mig rundt på
cykel. Vi skal vidt omkring; men da luften er god heroppe – så er det er jo kun godt. Efter
beretningen foreløbig er det vanvittigt, hvad de har bygget (tyskerne).
Moders lejlighed er på to rummelige stuer og hun har alle sine gamle ting! Det er helt hjemligt!
Bedst af alt er det jo, at moder har det så godt. Hun er lykkelig for sin tilværelse, og drengene og
vennerne liver op i hendes dagligdag” Fra moder:
”Kjære Lisbeth!
Rigtig til lykke på bryllupsdagen, som du jo må være alene om at holde, men du kan tro, at jeg er
glad for at have Marcus hjemme i nogle dage. Og jeg spørger ham jo ud om mange ting, og han må
fortælle.
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Nu mange kærlige hilsener til dig og børnene.
Din hengivne svigermoder”.
På bryllupsdagen var jeg i Hvorup ved gravene, hvor der var smukt! – Og en orkan! Så jeg fik luft
og Vendsyssel for alle pengene!
1942
Her henviser jeg straks til vejrtabellen; for dette år står for mig som det strengeste jeg har oplevet,
og uhyggen blev desto større, fordi det kneb med brændsel, da tyskerne tog først, og importen af kul
og koks standsede på grund af krigen til søs. Dagbogen 1942: Brændsel: Stødbrænde: 100 kr.,
generatorbrændsel: 60 kr., koks: 160 kr., tørv: 175 kr., kommunalt brændsel: 35 kr., Georgsen: 34
kr., koks: 93 kr. i alt 657 kroner.
Stødbrændet var værdiløst! Tørvene var dårlige, fordi det var sand det meste, og koksene var en
dårlig kvalitet: Gasværkskoks. – Vi var så forholdsvis heldige, idet vi købte tørvene hos en
landmand i Bromme, og han var en ærlig mand! Vi forsøgte også med briketter. Folk blev
opfindsomme og lavede selv briketter af avispapir. Men der var den ulempe ved Molbechs Hus, at
der var så højt til loftet, og varmen søger som bekendt opad. Vi fandt nogle dobbelte vinduer frem;
men de nåede ikke helt op! - Vi rykkede sammen i én stue og håbede på mildning i vejret. Den kom
ca. 1.maj. Først i begyndelsen af halvtredserne kunne vi skaffe os nogenlunde godt brændsel, hvis
vi da havde råd til at købe det. – Løbesod!

Tysk vagt ved Teknisk skole – overfor Borgerskolen
Foto fra Lokalhistorisk Arkiv, Sorø

På skolen gik arbejdet sin rolige gang. Det var, som om Akademiet var fredet i klasse 1. Man ville
vide, at tyskerne ikke ville røre Akademiet, fordi det var et synligt mål fra luften. Kun en enkelt lille
dreng var tyskerven, og når jeg passerede ham på min optællingsrunde, stod han helt isoleret der!
Det var synd! Han var påvirket hjemmefra. Han blev taget ud af skolen! Ved krigens ophør blev
faderen arresteret. Sønnen er nu ansat i en betroet stilling som hospitals – sygepasser. –
På grund af den bidende kulde gav jeg eleverne lov til at være inde på ”Stengangen” i
frikvartererne. Der var endnu ikke indført centralvarme på Stengangen. – Der var overhovedet ikke
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centralvarme på Akademiet. Fyrbøderen var i de dage en af Akademiets højest skattede
funktionærer. Han var dygtig!
Dr. phil. lektor Ussing var skolens vejrprofet. Han havde taget doktorgraden i Edda-kvadene, og han havde en grundig
viden om gamle sagn og sange, ordsprog og almueviser, trylleformularer og råd mod alle slags gebrækkeligheder hos
dyr og mennesker. Ham spurgte vi om, hvor længe han troede, at guderne ville forfølge os, før de var tilfredse: ”Den
22. februar: Sankt Peters Dag, når Peter kastede den varme sten i vandet, ville frosten give efter!” – Det varede endnu
2 ½ måned, og glorien om Ussings pande falmede.

Hjemme i Molbechs Hus holdt vi ”skindet på næsen” og var raske. Else og Gerda så pragtfulde ud
med deres kyser med skindkant og med skindforede frakker. Aage holdt sig tapper indtil 25. marts:
Fåresyge, og han smittede sin moder, der gik til sengs den 11. april. Hun var meget syg og kom
først op den 25. april.
Vi havde selvfølgelig mørkelagt overalt! Vi boede jo på alfarvej og måtte være forsigtige. Vi havde
ikke noget tilflugtsrum i tilfælde af luftalarm. Så tog jeg min fåreskindspjækkert på og holdt vagt.
Det skete, at vi fra vinduerne mod syd kunne være vidner til overflyvninger, eventuelt
luftbombardementer (Kiel).
Her i Sorø var vi opskræmte; men altså ikke direkte truede! Vor ”unge pige” (Edith) havde, før hun
kom til os, været udsat for bombeangreb på en gård i Bromme. En engelsk bombemaskine var
blevet forfulgt og havde kastet sin bombelast over bord. I hendes beretning om oplevelsen føltes
det, som hele huset var blevet rystet i sin grundvold og hun selv kastet ud af sengen! – Så snart
luftalarmen lød her i Sorø, kom hun ind i vort soveværelse, anbragte sig ved Lisbeths hovedgærde
med ansigtet mod væggen, og der strikkede hun på livet løs! til alarmen afblæstes! børnene sov!

Foto fra Lokalhistorisk Arkiv, Sorø
På Akademiet var der indrettet tilflugtsrum i kælderen i den lange gang lige neden under ”Stengangen”. Vinduerne ud
mod Fratergården var sikrede med sandsække. Når luftalarmen lød om natten blev eleverne på alumnatet purrede og
måtte hurtigst muligt ned i kælderen. De tog da deres sengetøj og smed det ned i kælderen ad den østre trappeskakt, og
så kunne de rede op nede ved køkkenet. Lød alarmen i skoletiden, måtte alle 3-400 elever ned i kælderen. Det var
meningen, at vi skulle undervise dem der; men det gik ikke. Vi havde nok at gøre med at holde dem i ro og ”inden
døre”.

En gang oplevede vi, at i hundredvis af amerikanske og engelske bombere fløj hen over Akademiet
på vej til Penemünde! og tilbage igen! formiddagen gik! Det var et ejendommeligt syn at se disse
utallige ”sølvglinsende fugle”, og det var en ganske ubeskrivelig følelse at vide, at de var på vej for
at sprede død og ødelæggelse over mennesker og værdier inden for hørevidde! Da de var på
tilbagevejen, var vi vidner til luftkamp og fandt projektiler på Store Plads. På Slagelsevejen gik et
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projektil ned gennem taget i en elevs pensionat, dog uden at det rettede anden ravage! Dette for at
antyde, hvad der kunne ske, og at de ansvarshavende måtte være på deres post dag og nat!
Men der var også anden uhygge, som vi måtte sikre os imod. Således anskaffede vi en sikkerhedsslå
for hoveddøren. Vi kaldte den ”Hipolåsen”, den findes der endnu! – ”Hipo” var jo det ord, man
brugte om overløberne. I virkeligheden betyder ordet: ”Hilfspolizei”, men var i folkets bevidsthed:
”De slemme drenge”. – ”Stikkerne”. –
Den 21. marts 1942 til barnedåb hos Sigrid og Herluf. – Lisbeth bar Niels over dåben -: Tvillingerne: Inge og Niels!
Med toget! 7 graders frost! Blæst! Fantastisk syn fra toget. Børnene og vi legede med at trykke to-ører fast mod togruderne. De frøs fast og efterlod aftryk! – Men vi reddede to-ørerne. Vi boede hos onkel Eriks! – Jeg måtte rejse hjem
tidligt om mandagen for at nå hjem i tide. Lisbeth og børnene hjem senere. Tø! 7. maj: Natalarm 1 ½ time! –
Den 9. november blev organist Andrup syg: hjerneblødning! Vi var indbudt til en lille hyggelig middag hos arkitekt
Lautrup Larsens: Andrups og vi. Her skete det! Torsdag den 12. november døde organist Andrup. Et stort tab for
skolen, og vi mistede en meget kær ven! –
November – hård vinter! – rektor og en lang stribe af lærere var syge; men skolen holdtes gående trods ”mandefaldet”
både blandt lærere og elever. –
Vor unge pige var syg og kom på sygehuset i Slagelse, hvor hun havde det godt! – Den 23. december rejste Edith hjem
på juleferie! Der fandt hun sine søskende syge af halsbetændelse. Hun blev smittet og var syg, da hun vendte tilbage til
os efter juledagene! Den 26 – 29.december lå Edith til sengs hos os – meget forpint! Den 30. lod dr. Dalmark hende
indlægge på sygehuset. Hun havde fået byld i halsen og blev opereret! Efter et par ugers fravær vendte hun tilbage –
rask. Hun var en prægtig hjælp! Men for Lisbeth var det en travl og streng jul! Edith var hos os i to år. Derpå
uddannelse til sygeplejerske.

Med svigerforældrene i haven til Molbechs Hus
Efter organist Andrups død brød fru Andrup sammen, og Else (datteren) boede hos os fra midten af november til ind i
februar, da fru Andrup atter flyttede hjem: Økonomien var anstrengt! Inger Andrup kom på Ubberup Højskole for at
begynde sin uddannelse til sygeplejerske. Akademiets lærere påtog sig denne opgave. Hun er nu sygeplejerske på Sorø
Amtssygehus (dette skrives i dag, den 10.3 1976). Else besøgte os før jul. Hun er gift og har 3 prægtige børn: 2 døtre og
en søn; men hun er selv meget syg! –
I juni 1942 blev Poul student fra Aalborg. Anders og Aage og Poul Eide (færing) fra Sorø Akademi.
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Det store Valnøddetræ på ”højen” i vores have frøs ihjel i de kolde vintre og måtte fældes og saves til brænde. Det
sørgede fyrbøderen for, og Aage og jeg savede og huggede! Det var et vældigt træ, og vi glædede os til at få skuret
fyldt; men brændet duede ikke! Det gav ikke varme. – Også vore blommetræer var frosset ihjel.
Jævnfør: ”Sorø Amtstidendes Krigs-dagbog”. Redaktør Erhard Larsen. Til og med 1942.

1943
Januar begyndte nok så køligt, og vi begyndte at frygte en ny isvinter; men det blev en mild vinter!
27. januar: luftalarm 2 timer. Om krigsstemning og begivenheder har vi ikke meddelt noget i vore
dagbøger. Det har vel sin grund i, at vi ikke ville risikere noget i tilfælde af ”besøg!”
29. august: Undtagelsestilstand over hele landet!
26. juli: Mussolini faldet! – svigerfader flotter sig og giver ”basser” til kaffen!
27. august: Eide kommer her om aftenen (fredag).
29. august: Eide rejser kl. 4.
24. september: Rektor West død! Helms konstitueres.
28. september: Rektor West begraves.
1.oktober: Jødeforfølgelserne begynder.
6. november: Bohn besøger os.
4. december: Fru West og 3 børn besøger os.

Nu må I ikke tro, at vi sad indemurede i Molbechs Hus. Vi var ude til selskab: bridge! Og vi
modtog mange gæster 1939 – 1942! Drengene, navnlig Aage og Anders og Eide, var hyppige
gæster. De var glade for erstatningskaffen osv. og Lisbeth forstod at skabe hygge. Navnlig
betragtede vi Eide som ”barn” af huset. Han længtes forfærdeligt efter Færøerne i de 6 år,
forbindelsen med hans hjem var afbrudt; men derom senere.

Skovtur (cykel) til Bromme med Aage Jensens 1943
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21. oktober (vor bryllupsdag): Besøg af værnemagten: En deling med officer i spidsen. De truede
med at lukke skolen, fordi ”Diese patriotischen Studenten” havde overfaldet dem i Akademihaven!
Det var i oktoberferien, og eleverne var bortrejst! Tom trussel!
1944
Mild vinter! Svigerforældrene hos os i begyndelsen af januar.
4. januar - Kaj Munk likvideres.
5. januar: Luftalarm kl. 3 om natten. Erantis og Vintergækker oppe.
6. januar: Bohn tiltræder embedet som rektor.
8. april: Marcus i København (Lisbeths dagbog).
9. april: 2 x luftalarm.
11. april: Marcus i København (det lykkedes) (Lisbeths dagbog).

Poul

Poul (Henrik Pedersen, Ernas og Oles søn)
Født den 30. juli 1922 i Løgstør, Jylland. Student fra Aalborg Katedralskole 1942. Elev i Ranum
Seminarium.
Berlingske Tidende 24.6 1944:
”Otte sabotører henrettet! Atter andre 8 sabotører idømt tugthusstraffe”.
Fra officiel tysk side meddeles: ”Ved krigsretsdom af 19. juni 1944 er følgende blevet dømt for
deltagelse i sabotageforbrydelser”. Øverst på listen står nævnt: Christian Ulrik Hansen: født 26.5
1921 i Farsø i Jylland, og så følger navnene på 7 andre, dømt til døden. ”Dødsdommene eksekveret i
dag, fredag den 23. juni 1944”.
Dette står at læse i: ”Året fortalt i billeder 1944”. – Men for øvrigt beder jeg jer læse: Christian
Ulrik Hansen: ”En ung dansk frihedskæmpers sidste breve fra fængslet før henrettelsen, den 23.
juni 1944”. (Samlerens forlag 1945). Særlig henvises til side 20.
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Poul Henrik Pedersen var blandt de 8, der slap med tugthusstraf. Den ”sabotageforbrydelse”, de
havde gjort sig skyldige i, var våbenafhentning ude på heden i slutningen af februar 1944. Når P.H.
ikke blev dødsdømt, skyldtes det en tilfældighed.
Poul og hans 4 kammerater fra seminariet blev afhentet på seminariet i klasseværelset. De blev
indsat i Kong Hans’ Gades Arrest i Aalborg. Her forsøgte nogle modstandskammerater at befri dem
to gange, og der opstod skyderi. Derefter blev de flyttet til Vestre Fængsel i København, hvor de
hensad til slutningen af juli, da de over Kiel blev sendt til tugthuset i Dreibergen: Mecklenborg,
hvorfra de blev hentet af Bernadottes biler ved krigens slutning. Pouls ophold i fængslet strakte sig
altså over mere end et år.
I Lisbeths dagbog står følgende at læse:
”8. april: Marcus i København.
11. april: Marcus i København (det lykkedes!)”
Andet står der ikke; men jeg var 2 gange i København for at prøve at tale Pouls sag. Første gang var
jeg i Shellhuset i Jernbanegade, hvor S.S. havde kvarter. S.S.= Schutz-Staffel. Betegnelsen for
Hitlers livgarde: sorte uniformer mærket SS. – Men jeg var gået fejl. Jeg skulle i Dagmarhus på
Rådhuspladsen. Her blev jeg afvist, men ”kunne henvende mig igen 3 dage senere”. Den 11. april
fik jeg lov til at besøge Poul i fængslet om eftermiddagen (passer-pas). Og her fik jeg lov til at tale
med Poul, der tilsyneladende var ved godt mod.
Han var ”kalfaktor”: Han skulle være en slags køkkenkarl, der skulle bringe brød osv. rundt til
kammeraterne i cellerne. ”Audiensen” varede 10 minutter, og vor samtale overværedes af en
vagtmand. – Fra dette møde med Poul, kunne jeg meddele Erna og Ole, at alt så lovende ud! – Og
vi fattede håb! –
Men modstandskampen skærpedes og dermed naturligvis også ”Værnemagtens” strenghed! Her
kommer onkel Knud ind i billedet (Knud var med i BOPA), idet de store sabotagesprængninger
fandt sted. Således Riffel – Rekyl – Syndikatet! Hvad der før så lovende ud blev mere og mere
truende, og Poul og hans kammerater blev ikke frigivet, men skulle ”opbevares” i et tysk tugthus:
Dreibergen.
Den 28 – 29 – 30. juni var Erna og Ole i København for at tage afsked med Poul, og de tilbragte
disse tre dage hos os. Det var en varm sommer, og Erna og Ole og vi ”nød” en ro-tur på Sorø Sø.
Det vil sige: Vi ”nød” turen på en ejendommelig baggrund! Erna og Ole nynnede Ingemanns sange!
Lisbeth og jeg var dybt bekymrede! Men vi beundrede Erna og Ole, der, med deres lyssyn og
bevidstheden om at Poul nok skulle klare også denne situation, kunne nynne:
”Fred hviler over land og by”.
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Oles og Ernas besøg i Sorø juni 1944

Lisbeths dagbog, den 13. juli: ”Marcus i København”. Jeg aflagde et besøg hos Værnemagten, der
havde til huse i en villa på Strandvejen. Jeg ringede på ude på gaden! En jernlåge åbnedes! Og
lukkedes bag mig, og jeg stod foran en ”krigsmand”. Jeg fremsatte mit ønske, han ringede til
hovedkontoret, og jeg fik den besked, at Poul og hans 4 kammerater på seminariet nu var i Kiel på
vej til Dreibergen! Det var alt! Han trykkede på en knap midt på et mægtigt skrivebord, lågen ud til
gaden sprang op! Jeg stod på gaden! Lågen slog i bag mig! I kan vel tænke jer, at jeg var fortvivlet!
– Mere herom senere! –
Da jeg den 11. april aflagde besøg i Dagmarhus for at bede om lov til at besøge Poul, traf jeg i ”venteværelset” en
gammel, sørgeklædt dame. Vi kom i samtale. Hun sad der og ventede på foretræde. Hun var enkefrue. Moder til
overlæge Nordentoft i Varde, der ligeledes sad fængslet i Vestre Fængsel. Hun var ledsaget af sit barnebarn: lægens
søn. Hans navn var: Lars Mygdal Nordentoft, søn af læge Knud Nordentoft (død 1944 – altså i koncentrationslejr). Det
var for mig en overraskelse efter sommerferien 1944 at finde ham som elev i 4.m. i Sorø. Han tog realeksamen i 1947. I
smedelære i Varde – udlært 1951 – kadet i flyvevåbnet i USA: 1 ½ år. Maskintekniker. Danfoss 1959 - - Chefingeniør
for maskinkonstruktion! –

I begyndelsen af maj havde vi en mærkelig oplevelse! Rektor Bohn bad mig komme op på
rektorkontoret! Der sad rektor og to betjente! Og udenfor stod en elev! Rektor forklarede kort
historien: Knud Kjeldsen havde forladt skolen, - flygtet - og var blevet ”pejlet” af politiet til
Odense, hvor hans forældre boede. Dog havde han boet hos en kammerat uden for Odense! Han
foregav, at han var modstandsmand og havde medbragt en kuffert med sprængstof. Til rejsen havde
han lånt penge hist og her i byen hos de handlende: Neergaard Jacobsen: 10 kr., – Stancke: 13. kr., –
tobakshandleren: 10 kr. og flere steder!
Det var så meget mere tragisk, som han skulle op til mellemskoleeksamen, og nu stillede Bohn de
to alternativer: Enten forlader Knud skolen straks! Smidt ud! eller også tager De, Pedersen! ham i
huset i de to måneder til ferien! Jeg fremstammede, at jeg dog ikke havde syndet eller på anden
måde gjort mig skyldig til straf! ”Disse ere betingelserne for, at Knud må forblive på skolen og
således tage eksamen herfra!”
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”Jeg må dog først tale sagen igennem med min kone!” ”Ja! De har 5 minutter, men sagen er
meddelt delinkventen!” Lisbeth syntes naturligvis, det var synd for Knud, og efter 4 ½ minuts forløb
var Knud plejesøn i Molbechs Hus. Knud og hans forældre var lykkelige! Om Lisbeths og mine
følelser var der ingen der spurgte, og vi måtte gennemleve 2 dramatiske måneder. Lisbeth og jeg
holdt vagt ved ”fængslet”! Vi sås aldrig ude sammen! Han eksperimenterede med sprængstof! Han
red på vilde heste og brækkede en arm! Han bar langt hår, hvad der ikke var mode den gang, og
hvilket jeg ikke kunne finde mig i den gang. Jeg ledsagede ham til barberen! Det hjalp! Han stak
Lisbeth en løgn. Det indbragte ham to lussinger fra mig. ”Hvorfor løj du for min kone?” ”Det var
det nemmeste!” Så faldt fatters hammer! – Vi tog afsked som venner! – Det at være kostskolelærer
er en blandet landhandel! –
20 år senere kørte en flot bil frem foran Elmevej nr. 6. Vi var ikke hjemme; men dr. Hvam modtog ham: ”Hils Fru og
Hr. Pedersen, og sig, at det er deres skyld, at jeg er blevet det, jeg er: officer i den amerikanske hær! Og meget, meget
mere, som ligger langt over min forstand.

20. juli 1944. Lisbeths dagbog:

Susanne her! Marcus og Aage i Aalborg. Else og jeg (Lisbeth) i Hellerup: Friluftsteatret: ” En Skærsommernatsdrøm”.
25. juli: Lisbeth og Else hjemme i Sorø.
12. august: Jeg (Lisbeth) følger Susanne til Refsnæs.
1. september: Rektor Galster bor hos os. – Han var uartig over for Værnemagten i Aalborg, og han blev suspenderet.
Hans søn – Jon Galster – var ansat som adjunkt på Akademiet.
21. september: Per Suhr Henriksen bor hos os nogle dage. Han boede ellers hos politibetjent Arnsbjerg, der imidlertid
måtte ”gå under jorden”. Fra os flyttede Suhr Henriksen ud til proprietær Henningsen.

I juli måned (ca. den 20.7 ), mens Aage og jeg besøgte familien i Aalborg, var månedens sensation
et attentat mod Hitler i München. Forsøget på at ”fjerne” Hitler mislykkedes (jf.: ”Året fortalt i
billeder”, juli 1944). Ole og Aage og jeg var en af dagene til det store dyrskue i Aalborg, og det kan
nok være, at avisdrengen fik en dagløn ud af det! Interessen for dyrskuet svigtede fuldstændig til
fordel for den jubel, der bredte sig!
En af dagene besøgte Ole, og Aage og jeg min broder Peder i Dal. Vi fik en strålende beværtning,
men vi fik også ”en kold skulder” af min svigerinde Kristine. Aages bemærkning: ”Der var far den
lille!” blev husket som besøgets høst. –
Uhyggen bredte sig indenlandsk og udenlandsk.
Ind imellem alt dette var jeg to gange censor i Roskilde ved Latinskolen. En af eleverne var ”borte”
fra skolen. Han var eftersøgt af tyskerne; men holdt til på skolens loft. Han bestod med en god
eksamen! Skolens rektor var Lauritzen! Mens vi sad ved eksamensbordet, var vi vidner til, at en
tysk deling marcherede forbi. Mange af soldaterne var ganske unge drenge! ”Bunden blev skrabet”
for mandskab. Det lakkede mod enden for Tyskland! –
Herhjemme voksede modstandsbevægelsens indsats vældigt, og der udførtes store angreb og
sprængninger, f.eks. ”Torotor” og ”Riffel-Rekyl-Syndikatet”! Modstandsgrupperne dukkede op
overalt i landet: ”Holger Danske”, ”Bopa” (Borgerlige Partisaner). osv. – Togattentater hørte til
”dagens orden”, sympatisører og ”stikkere” likvideredes. Våbenlagrene voksede, bl.a. ved
våbennedkastningerne (containere), og masser af unge og ældre mænd og kvinder ”gik under
jorden”.
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Tyskerne svarede igen med husundersøgelser, deportationer til deres ”lejre”, clearingmord og
henrettelser. Optrævling af modstandsgruppperne med påfølgende standret og henrettelse. Osv. osv.
Det stående udtryk var: ”Hvad? og Hvem? bliver det eller de næste?”: ”Aarsgruppen”.
”Hvidstengruppen!” (Familien Fiil fra Hvidsten Kro).
Den nationale bevidsthed voksede fra dag til dag, opildnet af sympatitilkendegivelser fra udlandet,
ikke mindst England. Skoleeleverne, f.eks. Churchill-gruppen på Aalborg Latinskole, Herlufsholm,
Sorø Akademi osv. trodsede alle forbud og advarsler. Adskillige elever udmeldtes af skolerne og
gik under jorden for at vende tilbage efter krigen og fortsætte uddannelsen. Forældre, der var
kommet i ulykke, sendte deres drenge på kostskole. Her i Sorø var elevtallet oppe på 420 en
overgang.
Nogle elever blev hjulpet over til Sverige. Gamle elever deltog i kampen og faldt, og derom minder mindetavlen på
”Stengangen”. I Lund og Malmø oprettedes der danske skoler med danske lærere, der søgte over til Sverige for at være i
sikkerhed. En enkelt elev døde derovre umiddelbart før studentereksamen! Han fik før sin død udstedt eksamensbevis
fra Sorø Akademis Skole (Aage Friis Nielsen).
I september 1944 gik Christian Hunderup ud af II.g (nu 1976, direktør for B&W). I december 1944 udmeldtes Niels
Henning Sejr af III.gn. (student fra Aarhus 1945). Anders Christian Emil Wille Jørgensen (ud af III.g 1943) flygtning i
Sverige 1943 – 45. Student fra den danske skole i Göteborg 1945. Cand. med. fra Københavns Universitet 1955,
overlæge i Thisted. –

Mogens Henrik Nielsen født 31.3 1927, jf. biografierne: Optaget i I.gm. 1943, anholdt af tyskerne
17. august 1944 og ført i tysk koncentrationslejr, var efter befrielsen for syg til fortsat skolegang.
Teknikum-ingeniør 1955, ansat ved Atomenergikommissionens Forsøgsstation på Risø fra 1957,
arbejdet ved Fyr- og Vagervæsenet på Grønland 1963-66; derefter igen på Risø.
Umiddelbart efter sommerferiens slutning 1944, den 17. august blev der ringet til den
inspektionshavende på gymnasiet, at en kammerat fra Rungsted ønskede at tale med ham (MHN) på
Sorø station. Han skyndte sig derud, og han blev modtaget af to danske stikkere, der holdt vagt ved
kammeraten. Han blev straks anholdt og ført i koncentrationslejr. De to kammerater havde sammen
med andre unge mænd ødelagt materiel: kampvogn i Varde. Mogens Henrik havde sit hjem i
Ulfborg. – Kammeraten fra Rungsted Kostskole døde i lejren – Mogens Henrik blev ført fra lejr til
fængsel og til sidst benyttet som ”gidsel” i togene eller forsvarsarbejder i Sønderjylland
(Vestkysten). Ved krigens slutning blev han indlagt på hospital (tuberkulose), Øresundshospitalet.
Angrebet af sygdommen var så hårdt, at man mente, at hans dage var talte! Operation på operation
fulgte, og hans ryg og bryst lignede en ”slagmark”. Således sagde Akademiets sygeplejerske frøken
Astrid Clausen.
Fra Øresundshospitalet blev han ført til Holstebro sygehus og - her kom han sig! Han aflagde en
dag besøg på rektorkontoret, og det var bevægende for mig at trykke hans hånd. Jeg var hans lærer i
dansk, og han var flink i alle måder. Han har stadig forbindelse til klassekammeraterne fra
Akademiet. Han deltager i deres fester (jubilæer), og nu i år, den 22. maj 1976, holder årgangen 30
års studenterjubilæum, og der mødes han med sine lærere og kammerater (Jeg havde Mogens H.N.
til bords). Han er rask.
Jeg har selv været i forbindelse med Mogens Henrik gennem alle årene og besøgt ham og hans hjem
i Veddelev ved Roskilde. Det er en glæde at vide ham ”frelst i havn”. – Han sendte en jul brev med
billeder fra Østgrønland. Af beretningen forstår jeg, at han må have kræfterne i behold! –
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Dagen efter anholdelsen kom der ”besøg” på skolen fra Værnemagten. Hans gemmer blev
undersøgt, men uden resultat! Alt var bragt af vejen!
Jeg tror, at Mogens Henrik var den elev inden for skolens ansvar, der var mest truet! På
mindetavlen på ”Stengangen” står anført 20 gamle elever, der mistede livet i modstandskampen. Af
disse var 15 mine gamle elever. –
I begyndelsen af denne årgang (1944) bemærkede jeg at Knud (min svoger) kom ind i billedet samtidig med, at kampen
skærpedes efter de store sprængninger efter Riffel-Rekyl-Syndikatet og attentatet på Hitler. Knud ”gik under jorden”,
fordi han var deltager i disse sprængninger! Susanne blev bragt til os, mens Aage og jeg var i Aalborg. Vi syntes, at
hendes ophold hos os var en selvfølge; men opgaven lykkedes ikke, og hun kom til Refsnæs, bragt af Lisbeth. Det var
en tyngende følelse – særlig for Knuds forældre og søskende – at være uden forbindelse med ham i al den tid. De vidste
jo, at han var sat på farlige poster! Hans ægteskab med Kirsten blev opløst i 1945. Straks efter 5. maj 1945 dukkede
”Mik”, det var hans dæknavn, op på Dosseringen, medbringende Ilse. Glæden var ubeskrivelig! –

”Billedhæftet 1944: Krigen fortalt i billeder”:
”Blandt tidens mange mord kan nævnes mordet på lektor Ibsen fra Slagelse, som af tre tysktalende
personer, der udgiver sig for tysk sikkerhedspoliti, skydes ned på landevejen”.
Mellem Sorø og Slagelse er ved landevejen rejst en mindesten over lektor Ibsen. Det var et
clearingmord, og det var tyskernes hensigt at myrde en anden. – Død 9. april 1944.
”Gymnasielærernes Forening” ønskede at bestride udgifterne ved sønnens uddannelse. –
1945
Krigen lakker mod sin slutning! De tyske fronter viger for de russiske, engelske og amerikanske
hære. Modstandskæmperne bliver dristigere og bedre organiserede, og besættelsesmagten i
Danmark mere og mere nervøs og desperat. – Vi holder os hjemme!
Januar 1945: Søndag den 7. januar beskydes flere danske tog på Fyn og i Jylland af amerikanske flyvere. 27 dræbtes og
ca. 50 såredes. –
Nogle af vore elever, der vendte tilbage til Sorø efter juleferie i hjemmene blev ramt; men ikke slemt, kun deres bagage
fik nogle mærker af kuglerne.
Februar 1945. Havnedirektør Laub - forstander for maskinistskolen og cand. mag. Hjortø nedskydes i deres hjem!
På Odense Amt Sygehus kaldes 4 unge læger ud af lægeboligen og de nedskydes efterhånden af en gruppe af maskerede
Hippomænd.
Nord for Hobro rammes eksprestoget af et djævelsk bombeangreb: 10 dræbtes og 35 såredes!
Marts 1945: Restaurant ”Kilden” i Aalborg bombes. – ”Vendsyssel Tidende” rammes (Hjørring).
På grund af den stærkt nedskårne toggang er rejser i Danmark efterhånden blevet næsten ligeså besværlige som på
diligencernes tid.
Onsdag den 21. marts 1945: ”Shellhuset”, der er Gestapos hovedkvarter, bombet og stukket i brand. – Sankt Josef
Søstrenes skole på Frederiksberg Alle (Den franske skole) rammes ved et uheld: 86 børn og 13 voksne omkom
(frygteligt). I alt omkom ca. 140 mennesker og der var over 300 sårede.
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Köln faldt!
Rhinbroen ved Remagen taget ved kup. Det første brohoved på Rhinens østbred dannedes!
Jf. billedhæftet: Churschill og Montgomery går i land på Rhinens østbred!
Clearingmord: Pastor Tage Schack, overingeniør hos B&W: Robert Christensen, byretspræsident Myrdahl og
landsretssagfører Thyssen og dennes hustru.
April 1945. 18. april: DSB meddeler: Den regelmæssige toggang vest for Storebælt indstilles. Færgefarten Nyborg –
Korsør gennemføres kun efter behov.
Ungarsk troppeafdeling, som skal sendes til Østfronten, gør mytteri (Nørrevold).
25. april: russiske og amerikanske tropper mødes i den lille by Torgau ved Elben.
Bernadottes: ”Hvide busser” ruller gennem København.
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Befrielsen og efterkrigsårene
4. maj 1945. jf. billedhæftet.

Montgomery og de tyske officerer på Lüneburger Heide

Montgomery modtager i sit telt på Lüneburger Heide de tyske officerer, og overbringer
kapitulationsbetingelserne for de tyske styrker i Danmark, Holland og Nordvest-Tyskland.
Dermed begyndte en lang tid fyldt til randen af spændende – ja, gribende oplevelser! - Poul Henrik
Pedersen, Oles og Ernas ældste søn, kom tilbage fra fængsel i Dreibergen i Mecklenburg, hvor han
havde siddet fængslet ca. 1 år. Han blev hentet af Bernadottes fangetransport hjem til Danmark. Jf.
”Krigen i billeder 1945”: ”Tog med danske internerede politibetjente på vej fra Tyskland til Sverige
passerer Odense”. (Da krigen ikke var forbi endnu, måtte de hjemsendte ”opbevares” foreløbig i
Sverige) –
Medens krigen raser i sine slutfaser, udøver svenske Røde Kors ved sin leder Greve Folke
Bernadotte, et stort, velsignelsesrigt arbejde, idet han fra koncentrationslejre i Tyskland hjemfører
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militære og politiske skandinaviske fanger til svenske interneringslejre, hvor man er i stand til at
yde den fornødne forplejning. De befriede hilses med hjertelig jubel, hvor de kommer frem i
Danmark.
Men Grev Bernadotte bliver også dagens mand af en anden årsag, idet Himmler gennem ham
fremsatte et kapitulationstilbud til England og Amerika. Det afvises kategorisk, fordi det ikke også
gælder Rusland.
Få dage før den 4. maj fik vi et brevkort fra Karl Aage Hansen: køkkenkarl. Det var fra Poul
Henrik. Med ”De vita bussarna” og senere tog havde han været på vej til Sverige; men han og
nogle kammerater ville ikke til Sverige. De ville opleve befrielsen i Danmark og sprang af toget ved
indkørslen til Københavns Hovedbanegård. Der var tysk vagt i toget, og de blev beskudt; men ikke
ramt, da de krøb ind under vagon-trinnene, mens toget passerede Hovedbanegården på vej til
færgen! – (I springet flåede Poul Henrik sin hage og mødte altså her i Sorø med en stor
hudafskrabning på hagen). Og så henvendte flygtningene sig til modstandsbevægelsen på Amager:
Og her kommer navnet Roald Andersen ind i billedet. – Gerdas skoleinspektør på Korsvejens skole!
Hos ham fik de rationeringskort og nye ”uniformer”, og fangedragten og fangenummeret blev
aflagt. Afskeden var ikke tung!
Befrielsen
Og så opholdt Poul sig hos os et par uger. Sammen med Poul oplevede vi den 4. maj 1945 hos
frøken Clausen. En ubeskrivelig lykkefølelse: fred og frihed - og så at have Poul frelst tilbage. En
tung sten faldt fra vore hjerter! – Men først den 5. maj kunne vi føle os nogenlunde trygge. Der var
jo snigskytter på spil! Således blev den gamle soraner: Gregers Bojsen skudt på Amalienborg
Slotsplads. Han var løjtnant af marinen og en prægtig mand. –

Akademiets sygeplejerske Astrid Clausen var: vores nære
veninde. Hos hende hørte vi befrielsesbudskabet den 4. maj kl. 20.30
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En aften, den 3. eller 4. maj, sad ”fætter Poul”, som børnene jo ikke kendte, under navn af Karl
Aage Hansen med Gerda på skødet i min stue i Molbechs Hus, og Gerda fortalte med store øjne om
sin fætter Poul, der jo sad i fængsel i Tyskland. Vi havde ikke telefon, men der blev ringet til frøken
Clausen, at der var besked til mig. Jeg løb derover! Det var Erna, der ville vide, om Poul var hos os.
Jeg løb tilbage og sagde: ”Poul! Din moder vil tale med dig!” Da, Gerda hørte mig sige: ”Poul”
kom hendes begreber i uorden: ”Jamen”! Er det da fætter Poul! –” Poul fik sit tøj bragt fra Aalborg,
og så kendte vi ham igen, og han kendte sig selv! Det var dejlige dage! Han hjalp os med at hejse
flaget på befrielsesdagen! –
Han fortalte ikke meget om sin indsats i modstanden eller om sit fængselsophold med forudgående
forhør: ”Hvis jeg nogen sinde får den lykke at få en sådan lille pige på skødet, da vil jeg håbe, at
alle disse minder fra krigens tid må være glemte!” det sagde han! Han har aldrig villet nedfælde
noget skriftligt om sine oplevelser! Han gjorde sin eksamen på Ranum Seminarium færdig. Han fik
ansættelse på seminariet og er nu seminarielektor der og gift med en kammerat: Inge Bach Jensen:
Hun er den sødeste og dejligste kvinde, man kan se for sine øjne, og de har tre meget dygtige børn.
Men før han kom så vidt, måtte han gennem et langt ophold på sygehus og sanatorium: Skørping –
Tuberkulose! – Han delte i så henseende skæbne med mange! –
I samme øjeblik som frihedsbudskabet lød den 4. maj kl. 8.30 om aftenen styrtede
kostskoleeleverne fra alle afdelinger ind i byen, udrustede med små flag. Hvor kom dog alle de flag
fra?! Mørkelægningsgardinerne blev revet bort, og lyset strålede fra alle vinduer! Det var, som om
man – ja alle – havde forberedt sig i lang tid på dette øjeblik, og dog var det en fuldstændig spontan
glædeseksplosion.
Ulykke
4 modstandskæmpere i bil fra Roskilde blev – da de passerede ”Albertistøtten” den 5. maj ved
middagstid – skudt af modstandskæmpere fra Sorø! De angreb, fordi de fejlagtigt troede, at det var
flygtende hipo-folk. En mindeplade i muren på hjørnehuset: Alleen – Slagelsevej bærer navnene på
ulykkens ofre!

Den gennemhullede Ford V. 8.
Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Sorø
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Glæde
Norges befrielse den 7. maj 1945.
Sorg
”Et mørkt punkt i Danmarks befrielsesglæde blev bombardementet af Rønne og Nexø.
Kommandanten for de tyske tropper nægtede at kapitulere, hvorefter russiske flyvere efter
forudgående varsel lagde de to byer på vor trofaste ø i ruiner. Skaden blev anslået til 30 millioner
kroner. Der sættes straks landsomfattende indsamlinger i gang, og svenskerne træder hjælpende til,
bl.a. med træhuse.” – (Jf. billedhæftet: maj 1945).
Hyldest
De engelske tropper ”indtog” Danmark pr. fly og tog og kørende krigsmateriel, og hele Akademiet
mand af hus marcherer ud til ”Albertistøtten” for at byde de engelske ”Ørkenrotter” velkommen til
Danmark: Jubel! Enkelte tyske soldater kørte i modsat retning pr. cykel og med deres få ejendele!

De engelske tropper kører gennem Sorø ved Alberti-krydset den 8. maj 1945.
Akademiets elever (bag panservognen) deltager i hyldesten. Foto fra Lokalhistorisk Arkiv, Sorø

”Mindre end to døgn efter de engelske soldaters ankomst til Danmark, begynder medlemmer af den
tyske Værnemagt at marchere ud af København tilbage til Tyskland”.
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Uendelige rækker af tyske soldater fylder de danske landeveje på vej mod Tyskland. De er trætte,
triste og ”slagne”. – De hviler ud i vejgrøfterne, de sover, hvor de kan finde et sted, hvor de finder
hvile, og de bader deres ømme fødder i grøfternes vand.
Den før så disciplinerede hær i opløsning! – Vi taler ikke af selvsyn! Mor og jeg ville ikke give
børnene et indtryk af krigens rædsler. Vi glædede os over, at de ”fem forbandede år” nu var endt!
Vi glædede os over, at freden nu var en kendsgerning, og vi stillede vort håb til, at vi nu kunne
opbygge, hvad krigen havde lagt øde!

Tysk soldat på vej hjem til Tyskland. Foto fra Lokalhistorisk Arkiv, Sorø
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Efterkrigsårene, mærkedage
1946
14. juli: Christian (Oles og Ernas søn) dør ved en tragisk drukneulykke.
1. september: Sølvbryllup i Jelling.
1947
13. marts: Dr. Linds disputats: ”Poesiens mission”. Lærerkollegiet kører fast i sneen ved Ortved på
vejen hjem om natten.
20. april: Kongens død kl. 23.04
24. august: Aage hjem fra spejderjamboreen i Frankrig.

Astrids og Sørens sølvbryllup 1946

1948
20. marts: Konfirmationsgæsterne kommer: svigermoder og svigerfader! - Ellen – Johannes og min
moder – Herluf og Sigrid.
21. marts: Aage konfirmeret!
23. marts: Svigerfaders død! – alle søskende kommer!
29. marts: Svigefaders begravelse (35 til frokost og 22 til middag).
10. juli: Aage og Marcus tager på cykeltur til Jylland (se senere).
Og derpå efter denne for Lisbeth så travle tid i marts, hvor huset stod ”på støtter” og navnlig
Lisbeth måtte samle sig om hjemmets pligter, faldt der ro over hjemmet og tid til eftertanke! –

279

Og straks meldte savnet af svigerfader sig. Det er helt overflødigt at understrege, at savnet var stort,
særlig for Lisbeth, der elskede sin fader og lignede ham af væsen og i sjæl og sind! Men også for
mig var savnet uerstatteligt. Han havde jo taget sig af mig – min opdragelse som skolemand og
menneske, ja næsten søn, og jeg kan og vil aldrig komme til at fornægte min taknemmelighed og
tak, fordi han dannede grundlaget for min lykke i min gerning og i mit hjem. –
Den tanke sniger sig ind, om man ikke kunne have været kærligere. Det er jo en almindelig reaktion
for enhver, der mister en kær slægtning:
”Mindet vel lader”Vi havde jo hygget os sammen i rektorboligen og hjemme i Molbechs Hus. Hjemmet i rektorgården
åbnede jo altid sine døre for os! Vi hyggede os med en stille Bridge, hvor tunghørheden ikke
generede, og det var hyggeligt efter skoledagens slutning, da at lade arbejdet passere revy! - Og nu
var svigermoder alene tilbage på Dosseringen – og hvad så? – Det var os uforståeligt, at
svigerforældrene flyttede til København i 1941. Det var nødvendigt at fraflytte rektorgården og
skolen og Sorø (forholdet til rektor West); men hvorfor til København i krigens tid 1941? Det var
svigermoders ønske og håb at genfinde sin ungdoms by; men det blev en skuffelse! - Økonomisk og
familiært!

Svigermoders 75 års fødselsdag den 6. november 1950
Eleanor Lisbeth Herluf svigermoder Knud og Berethe
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Svigermoder med svigerbørnene Sigrid Jens Ilse og Marcus

Men nu skete der dette i Sorø: fru lektor Ussing, der havde enkebolig i Scavenii Stiftelse døde 14.2
1950. Boligen blev ledig ved fru Ussings død. Altså var der en lejlighed ledig, og da ingen anden
”opterede”, besluttede svigermoder sig for at flytte tilbage til Sorø til det gamle miljø! og
svigermoder overtog lejligheden den 27. april 1950. Svigermoder døde den 23. marts 1953, på
samme dato som svigerfader. Hun tilbragte altså 3 år i Sorø. – Her fejrede hun sin 75 års
fødselsdag, den 6. november 1950 ved en familiefest. Ved denne lejlighed blev svigermoder
fotograferet sammen med sine børn og svigerbørn.
Men svigermoder var ikke mere ”den gamle”. Hun havde haft sorgen og savnet ved svigerfaders
død! Hun måtte sande, at det at være enke efter rektor var en forandring fra den repræsentative
stilling til resignation og ensomhed. Dertil gjorde alderen sig gældende: ”Svigermoder blev gammel
og mæt af dage!” Udviklingen gik sin ubønhørlige gang.
”Anlangendes et menneske, hans dage ere som græs; som (et) blomster på marken, så skal han
blomstre. Når vejret farer over det, da er det ikke mere, og dets sted kjender det ikke mere. Men
Herrens miskundhed er fra evighed og til evighed!”
1953

(Blicher: ”En landsbydegns dagbog” – hebraisk bibelcitat)

17. marts: Svigermoder svagere!
20. marts: Lis vågede i nat.
21. marts: Børnene samlede!
22. marts: Lisbeth hos sin moder.
23. marts: Svigermoder døde i morges kl. 4.
23. marts: Lisbeth - Eleanor – Berethe - Knud.
26. marts: Svigermoders begravelse. Familien samlet her.

Rektor Bohn skriver mindeord om svigermoder. (Årsskrift 1952-53. side 81):
”Mandag, den 23. marts afgik fru Nelly Raaschou-Nielsen ved døden i sit hjem i Scavenius Stiftelse
efter længere tids smertefuld sygdom. Fru Raaschou-Nielsen er kendt af mange gamle soranere fra
den tid (1911 – 1941) da, hun som rektorfrue stod ved sin mands side – og gæstfrit åbnede
rektorboligen for mange elever, store såvel som små. Hun omfattedes med megen hengivenhed fra
drengenes side, og hun vil længe blive savnet (husket) i taknemmelighed!”
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Rektorer
Rektor A. J. Wests rektortid i Sorø: 1941 – 1943.

Født 28.4 1880 i Haderslev, død 23.9 1943 i Sorø. (Jf. Soranerbiografierne) Student fra Sorø 1898, cand. mag. 1907
(historie, tysk, fransk ). Lærer ved Schneekloths Skole 1907 – 1914, tillige timelærer ved Metropolitanskolen. Adjunkt
ved Sorø Skole og Opdragelsesanstalt 1914. Inspektionshavende lærer for ældste afdeling (rektorgården) 1914 – 1918.
Adjunkt ved Metropolitanskolen 1918. Lærer ved Officersskolen 1919 -1920. Kst. Rektor ved Tønder Statsskole 1920.
Rektor i Sønderborg 1930. Rektor ved Sorø Akademis Skole 1941-1943.

Lisbeth og jeg var til stede ved en middag for departementschef Graae, der ved denne lejlighed
bragte meddelelsen om, at rektor West skulle være svigerfaders efterfølger som rektor for Sorø
Akademis Skole. Ved denne lejlighed faldt følgende bemærkning, rettet til departementschefen:
”Hvor kunne De nænne det?!”– Svigerfader var ikke blevet spurgt, hvilket dog havde været rigtigt
og klogt, da det dog gjaldt landets betydeligste kostskole. Var dette sket, kunne resultatet være
blevet et andet og heldigere!
Forholdet mellem West og svigerfader havde altid været spændt, særlig under Wests adjunkt- år i
Sorø (1914-18). Jeg kender ikke nok til årsagerne til at kunne udtale mig, men har en anelse om, at
det var et loyalitetsspørgsmål! Raaschou-Nielsen lod rektor West vide, hvornår han agtede at
forlade Sorø, og bad denne meddele, hvornår de kunne mødes i Sorø, således at rektor West kunne
modtage ”skolens nøgler” og overtage skolens ledelse. Rektor West skrev, at Raaschou-Nielsen
bare kunne indlevere nøglerne til økonomiinspektør Corneliussen, som så ville foretage det
fornødne! – Denne ”formløse” måde at overtage embedet på efter 30 års rektorvirke kunne ikke
undgå at virke stødende. –
Det blev hurtigt klart for eleverne, lærerne og skolens øvrige personale, at rektor West ikke magtede
opgaven, hverken administrativt, kostskolemæssigt eller undervisningsmæssigt. West var slidt op!
Derfor var hans ansættelse en misforståelse, skæbnesvanger, ikke mindst for rektor West selv!
Da jeg som uerfaren adjunkt kom til Sorø, var jeg naiv nok til at mene, at det at være rektor
nærmest var en sinecure-post med få timer og nok at fortjene; men i tidens løb lærte jeg at se ganske
anderledes på denne stilling.
En personlighed, der søger en lederstilling ved en institution som Sorø Akademis Skole, må enten
være eller sætte sig som mål at blive en sjæle- og menneskekender, en humanist, hvem intet
menneskeligt er fremmed, som kender og interesserer sig for hver eneste ”sjæl i sit rige” fra den
yngste elev til den ældste lektor og søger at sætte sig ind i hver enkelts forhold: familie, stand og
stilling. Pligt og ansvarsfølelse er nødvendige forudsætninger. Han skal være venlig, retsindig og
streng som den kloge og ideelle fader for sin skole.
Det værste, man kan erfare om sin rektor, er, at han betragter stillingen som en retrætepost, eller at
han benytter stillingen som et springbræt til yderligere avancement, eventuelt ved politisk hjælp. En
partipolitiker burde på forhånd være udelukket! – Der er eksempler nok til advarsel. –
Denne usikkerhed og manglende fasthed i ledelsen af skolen sled også på os, hans nærmeste
medarbejdere. Ved kaffebordet i Akademiets festsal efter rektor Wests begravelse på ”Gamle
Kirkegård” blev der holdt adskillige taler, blandt andet af adskillige professorer i historie. Også
rektor Egeberg-Jensen fra Sønderborg talte, og navnlig én bemærkning bed sig fast i min
hukommelse: ”Rektor West var ikke ven med skolens protokoller”.
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Som skoleinspektor måtte jeg tage mig af protokollerne og meget, meget mere, og lektor Helms, der
konstitueredes i embedet indtil januar 1944, ”kom også på arbejde”.
Rektorembedet på Sorø Akademis Skole kræver en hel mand, helt!

Rektor Poul Hugo Bohn. (Jf. Soranerbiografierne ).
Født 11.5 1891. – Søn af postekspedient, senere postmester i Helsingør, løjtnant Oluf Peter Andreas
Bohn (1852-1907). Student (Helsingør) 1909, Cand. mag. (dansk, tysk, fransk) 1916. Timelærer
ved Frederiksberg gymnasium og Amalienborg højere Almenskole samt vikar ved
Metropolitanskolen (1916-17). Ansat ved Helsingør højere Almenskole 1917-1919. Adjunkt ved
Sorø Akademis Skole 1920. Rektor ved Rungsted Statsskole 1939-1943. Rektor ved Sorø
Akademis Skole 1944-1954.

P. H. Bohn

Bohn og jeg lærte hinanden periferisk at kende i studentertiden; men vi knyttedes nært sammen i
inspektionstiden på hovedbygningen fra 1920-1925. (Bohn fulgte efter Egeberg-Jensen ved dennes
forflyttelse til Tønder som lektor). I året 1926-1927 var Bohn leder af det danske elevhold ved
Lyce’e Clemenceau i Nantes. I dette år ønskede Bohn, at jeg skulle varetage hans hverv som
inspektor på Østre sovesal med bolig i hans lejlighed. Lad dette være udtryk for det nære
tillidsforhold mellem os! Også som fag-kolleger (dansk) arbejdede vi godt sammen indtil hans
afrejse til Rungsted 1939.
Bohn og jeg var forskellige af væsen og opdragelse, ”race og miljø”. – Hans fader var den
personificerede ordensmand, der stillede store krav til sig selv og sine medarbejdere. Han var
pligtmenneske til grænsen for det normale: pertentlig og ansvarsbevidst. Bohn har selv fortalt træk
til belysning af faderens væsen inden for familien og embedet! Han ligesom vi kunne ikke lade
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være at trække på smilebåndet; men for hans eget vedkommende regnedes disse egenskaber for
positive værdier, som vi kunne genkende hos Bohn selv.
På denne tid (1920) ønskede han – som lektor Hjort ironiserede: ”Danmark til Pyrenæerne”, og
som student agiterede han for De Vestindiske Øers fortsatte forbliven under dansk herredømme.
Han var national til fingerspidserne. Politisk konservativ! –
Bohn blev ved lektor Abels død dennes stedfortræder som lærer for kronprins Frederik og prins
Knud. Hans holdning som lærer på Amalienborg var medfødt korrekt! Om hans kundskaber og
faglige krav til sine elever kunne der ikke herske tvivl. Kom talen om hans forhold til
kongefamilien og i særdeleshed prinserne, var han selvfølgelig absolut loyal! –
Bohn var jo student fra Helsingør højere Almenskole, hvor han havde professor Krüger som rektor.
Denne var en mand af den gamle skole: fasthed og disciplin! Disse var altså Bohns forudsætninger,
da han i 1920 blev Egeberg-Jensens efterfølger som faglærer og opdrager ved Sorø Akademis
Skole. Og her skulle altså vi ”Tre små mænd”: adjunkt Hjort, adjunkt Bohn og jeg se at finde
mellemproportionalen for samarbejde, hvilket lykkedes! Hjort var flegmatikeren, den urokkelige
hædersmand! Jeg selv var temperamentsmennesket, for hvem der ikke var langt fra følelse til
handling. Bohn havde sit væsen under kontrol: religiøst – nationalt – socialt – pædagogisk var alt
anbragt i forskellige skuffer. Der var pertentlig orden i skufferne, og meget af hans tid gik med at
holde orden i skufferne. Men! Bag alt dette: arv og opdragelse! lå der dog et følelseslager; der fik
frit løb ved ukontrollerede lejligheder!
Af hensyn til vor gerning som ”opdragere” for 68 drenge i alderen 13-17 år på alumnatet skulle vi
tre finde sammen og arbejde sammen på en sådan måde, at eleverne ikke kunne spille den ene ud
mod den anden! Dette samarbejde, som jo også havde været nødvendigt i tidligere konstellationer af
lærere, betød meget for lærerstaben i sin helhed således, at vi turde betragte hinanden inden for
kollegiet som venner, ja! kollegiet som: ”Verdens bedste lærerstab”. – (Indtil regeringen senere
spolerede det hele!) –
I de første uger på alumnatet åbnede Bohn for den pædagogiske skuffe, men stødte på elevernes
modstand, og han måtte hurtigt tage skuffens indhold frem til revision. Med andre ord: eleverne
opdrog ham, og han var lærevillig, og i tidens løb fik også han i kollegiet og i sine klasser en fast og
solid position. Han blev nærmest populær. Han var jo den dygtige lærer, og hvad kundskaber angik
elevernes kyndige vejleder. Ved eksamensbordet havde eleverne i ham en god ven!
Som før nævnt blev vi tre kammerater og gode venner! Det var med vemod vi tog afsked med
Bohn, da han drog til Rungsted 1939. Dette fandt også udtryk i Hjorts afskedsord i ”Kaffonia” –
lærernes frokoststue i ”Blå Gang”:
”Det er med vemod vi siger farvel til Dem. De har været det trofasteste medlem af vort
frokostsamvær – De har været den af os, der kom først og gik sidst!”
Venskabet mellem os tre bekræftedes hvert år den 4. oktober – min fødselsdag – når min svigerinde
Erna sendte den obligate and. Dagene forinden andens ankomst var fyldte med uro og spænding!
Tænk om den udeblev! Men denne spænding bidrog til festens højdepunkt! Anden tilberedtes i
Akademiets køkken. Vi forhandlede indgående med køkkenchefen, og så kom selve festmåltidet.
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Anden serveredes i Hjorts lejlighed. Den var nemlig ganske privat. Hjort ydede rødvinen og Bohn
Dom’en til kaffen!
Festen sluttede med, at Bohn alene sang: ”Marseillaisen” og ”Sambre et Meuse”. Nøglehullerne
var stoppet med vat! Vi ville have festen for os selv! Om Bohns rektortid i Rungsted ved jeg ikke meget at berette. Han fulgte efter rektor Skovgaard
Petersen, der jo var skolens grundlægger og oprindelig dens ejer. – Krigen brød ud, og ideologierne
brødes! Det gav anledning til spændinger – også hadske, og adjunkt Peter P. Rohde var anledningen
til de hårdeste! Han var på dette tidspunkt kommunist og således også på dette punkt genstand for
også den danske regerings mistænkeliggørelse og forfølgelse! Efter hvad jeg havde hørt, var Bohn
blevet spurgt, om P. P. Rohde i sin lærerstilling havde påvirket skolens elever. Han havde besvaret
spørgsmålet positivt, at det havde P. P. Rohde! Som forholdene var på dette tidspunkt, var det dumt
eller uklogt af Bohn at tage dette standpunkt. Det havde været klogere at ”lege” uvidende eller
ligefrem at besvare spørgsmålet negativt.
Bohns standpunkt i dette forhold fik følger for ham i Sorø efter krigens ophør, følger, der tærede på
hans kræfter: Det var i årene 1945 – 1948. ”Information” gik i spidsen: Seidenfaden og Leif
Blædel! De ”fyrede op” under skolens elever, og først ved Soransk Samfunds indgriben i slutningen
af fyrrerne døde angrebene hen; men de havde voldt sår og efterladt ar. – Bohn blev udnævnt til
Ridder af Dannebrog i 1948. –
Angrebene mod Bohn var rettet for hans udtalelse om P. P. Rohde, hvorvidt denne havde påvirket
eleverne. Det havde han, og da Bohn havde talt sandt – selv om det var uklogt – kunne angriberne
ikke fælde ham af den grund. Derpå rettedes skytset mod Bohn for hans disciplinære metoder, vaner
og uvaner. Da man jo ikke rammer sit mål ved forandret eller skævt sigte, døde angrebene hen; men
ikke uden at sætte sig skæbnesvangre spor.
Et andet forhold, der bidrog til at øge hans ensomhedsfølelse og knække hans helbred var de
ægteskabelige forhold. Han blev gift 1929 og skilt 1934. Han elskede sin hustru til sin sidste stund;
men forskellene var for mange. Hun døde i London 1946. Også i disse spændinger havde jeg hans
fortrolighed, og jeg ved, at han i alle forhold, menneskelige og økonomiske, handlede som en
gennemført gentleman, over hvis læber der aldrig kom en klage – endsige anklage!
Men nu om Bohns rektortid i Sorø! Han tiltrådte embedet 1. januar 1944, og umiddelbart efter gik
han og jeg en rundtur i Akademiet. Jeg var jo fortsat som i hans adjunkttid skoleinspektor. Der var
ikke den ting, der fandt nåde for hans øjne. Alt var forkert og skulle rettes omgående. Lutter
bagateller; men han havde den fejl, at store og små fejl og forseelser påtaltes med samme strenghed
i alle forhold. – Da jeg kom hjem til Lisbeth efter denne orienteringstur, var jeg i slet humør, og jeg
sagde – jeg tror ordret til Lisbeth: ”Det trækker sammen til uvejr!” – ”Åh! hold nu fred, I har jo
altid kunnet arbejde sammen!” –
Der kom uvejr med lyn og torden! Tingene blev sat på plads! Og der var plads til os begge:
Gensidig hengivenhed og respekt! –
Medens Hjort og jeg, om jeg så må sige – var ”du’s” som en selvfølge, var Bohn ”De’s” med os
livet igennem. Ligeså naturligt og selvfølgeligt! Han havde som sit mål at indtage en lederstilling,
og efter hans mening var en af betingelserne, at man skulle etablere en afstand til sine omgivelser

285

for at kunne højne sig over dem for at bevare sin handlefrihed! Det var et fejlsyn! Han opnåede
ensomheden og i bedste fald omgivelsernes medfølelse, og hvem kan bære det?! – (jf. Henrik Ibsen:
”En Folkefjende”).
Vi var altså forskellige - vi tre, men vi lærte hurtigt at betragte forskellighederne som forbjerge eller
rettere skær, som vi selvfølgeligt – styrede udenom, og det viste sig, at følelseslageret og
væsensgrundlaget var stort og stærkt nok til at bære et venskab livet ud! –
Rektor Bohn var jo adjunkt under Raaschou-Nielsen fra 1920 – 1939. Han var ”elev” af Raaschou-Nielsen, der jo også
anbefalede hans forfremmelse til rektor for Rungsted statsskole og kostskole. Det var sikkert også Bohns mening at
følge i R-N’s fodspor. Han var jo konservativ, når bare det ikke kom i konflikt med hans ”skuffer”. Kollegiet var stort
set det samme som i Bohns adjunkttid, og de enkelte lærere var personligheder på deres felter, så ”hverdagen” gik som
før – naturligvis bortset fra krigens knugende tryk på eleverne og os.
Men så kom ”opgøret” som er omtalt. Det var stort set Bohn personlig, det angik. Eleverne mente, at det var Bohns
skyld, at de ikke under krigen fik lov til at deltage i modstandskampen som andre skolers elever. Bohn følte, at han som
rektor måtte forbyde dette! Dels fordi modstandskampens mænd ikke ønskede skoleelever som deltagere i dette
”farlige” foretagende, hvor det gjaldt liv og død dels, fordi mange forældre havde betroet skolen deres børn, for at
skolen skulle ”passe på dem”. Men lidenskaberne var i kog. Om Bohns nationale standpunkt kunne ingen tvivle. Om
hans pligt- og ansvarsfølelse overfor institutionen i dens helhed var det umuligt at tvivle.
Ud fra disse divergerende synspunkter udsprang spændingerne, som er omtalt! Endnu 25 år efter, da studenterne fra
1945 jubilerede, skrev en af kammeraterne et brev, som han bad en klassekammerat om at læse højt for hele
middagsselskabet, hvoriblandt der også var lærere. Dette brevs indhold var en kompromisløs anklage mod Bohn (15 år
efter dennes død), som jeg følte mig ”tvunget” til at afvise.

Bohn og befrielsen den 5. maj 1945.
Fredag, den 20. april 1944: ”3 tyske officerer aflægger besøg på hovedbygningen for at undersøge
muligheden for dens anvendelse som lazaret!”
Mandag, den 30. april: Besøg af en officer fra Værnemagten med en rekvisitionsseddel på 600
rummeter brænde fra ”Store Bøgeskov”. Henvises til kurator Korsgaard i København.
”Overskæringen” må opgives på grund af den stærkt spændte situation.
4 elever af III.g. cykler til Herlufsholm for, på grund af forholdene, at aflægge den skriftlige prøve
til studentereksamen ved denne skole.
Fredag, den 4. maj: Budskabet om tyskernes kapitulation i Nordvest-Tyskland, Holland og
Danmark når skolen kl. ca. 20.40.
”Endeløs jubel på torvet og i gaderne”.
Lørdag, den 5. maj: Ved Lovsang synges: ”Mægtigste Kriste”, hvorefter rektor i en kort tale giver
udtryk for den overvældende lykke og taknemmelighedsfølelse, der fylder alle hjerter ved det
vidunderlige fredsbudskab. Han mindes de faldne soranere, hylder vor hårdtprøvede, ranke Konge,
fremhæver Sønderjydernes og Sydslesvigernes lidelser:
”Det haver så nyligen regnet”
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og slutter med de varmeste ønsker for et lutret og styrket Danmarks fremtid.
Torsdagen, den 8. maj: V-dagen. Ved lovsang synges: ”Den signede dag”, hvorpå rektor holder en
kort tale om freden.
Efter afsyngelsen af: ”Kong Fredrik glæd dig i din grav” får eleverne fri.
Kl. 9.30 samles skolen i Fratergården, hvor den formeres klassevis i rækker på 3 med et
fanekommando på 15 elever fra III.g i spidsen. Derefter rykker den under Kjeld Nyegaards ledelse
gennem byen ud til Albertistøtten og tager opstilling foran Møllegården. Efter en ventetid fra kl.10
til ca.12 hylder akademisterne, sammen med den øvrige befolkning, de engelske tropper på deres
march (motoriseret) fra Korsør mod København.
Således modtog rektor Bohn befrielsen, og således gjorde han eleverne bekendt med befolkningens
og hans ubeskrivelige lykkefølelse!
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Familielivet i Molbechs Hus I
I årene fra krigens udbrud 1940 til 1950 var Lisbeth rask. Krigen og efterkrigstiden stillede store
krav til hende som moder – husmoder og selvfølgelig hustru; men hun var rask og, sørgede for ren
dug og god mad på bordet! Hun sørgede for hygiejnen, hvad der jo var af den allerstørste betydning
for børnene (sæbe). Vi stod os godt hos de handlende, der flittigt sørgede for en ”godbid” bag
disken – også til svigerforældrene! –
Hvad der undertiden skabte problemer, var påklædningsspørgsmålet, navnlig fodtøj og undertøj.
Men det gik! Vi var alle enige om, at det skulle gå! Og så kunne vi jo også bytte og låne og forære
bort. Alle var vi ”i samme båd!”.
Færøerne dannede i disse år et kapitel for sig. Viggo Dal Christiansen sendte store pakker af tobak:
cigaretter og shagtobak! Øerne havde rigeligt, da de jo ikke var besat af tyskerne. Viggo Dal
Christiansen med frue aflagde os besøg, medbringende en kuffert med manufakturvarer, som vi
købte – naturligvis -. Vi manglede jo ikke penge, men bare muligheden for at anvende dem til
indkøb her i Danmark.
Og disse gaver fra Færøerne vedblev at ”lune luften” om os ”klippede får!” Således fik jeg en
sweater med rullekrave af færøsk uld! til jul af Eide og hans stedmoder, fru Eide Petersen. Den
værner jeg om som en helligdom! Poul havde jo ikke taget mål, før han ”styrtede” hjem efter
befrielsen! Han afsøgte samtlige øer for at pejle en person, der kunne ”stå mål” med mig! Det
lykkedes på en af de mest afsides liggende øer. Og trøjen passede! Den har tjent os godt i
forkølelses- og influenza- perioder, og den klæder os begge; men hvor er den varm! Da den ankom,
var den svøbt om nogle pakker med malet kaffe! Én af poserne var punkteret under transporten, og
trøjen lugter stadig af kaffe, - så kære er minderne om Poul Eide! –
Vi var ikke karrige med at gøre gode venner delagtige i vor rigdom. Således indbød vi Truelsens og
Jørgensens og Damgaards på kaffe uden at røbe anledningen; men næppe havde Lisbeth hældt
kogende vand på bønnerne, før Jørgensen udbrød: ”Det er ægte bønner!” De fik søvnløse nætter;
men hvad gjorde det? – Der var jo fred i landet!
Men selvfølgelig sendte vi også en ”smag” til bedstemoder i Aalborg. Lisbeth sendte også en
forskrift på, hvorledes bønnerne burde tilberedes uden risiko for at koste menneskeliv. Men
bedstemoder svarede:
”Det blæser A på! A vil ha en stærk kop kaffe. A haar ti nok til at sove bagætter!” – Hun
overlevede.
Da vi aldrig havde lært at ”nyde” cigaretter, gjorde vi mange lyksalige med små gaver. Lad mig
nævne et par eksempler: En dag fik jeg i haven besøg af en turist, der spurgte mig, om jeg kunne
hjælpe ham med en tændstik. ”Til hvad?” spurgte jeg. Han fremviste en hjemmelavet cigaret, som
han i parken ville dele med sin kone. Jeg forærede ham nogle rigtige cigaretter! Han var en
besvimelse nær af lutter taknemmelighed.
”Jeg har længe vidst, at Akademiet var en ædel anstalt; men at den var så ædel, overgik hans
dristigste forestillinger”.
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Og han famlede sig bukkende med hatten i hånden ud af lågen! Hvad hans videre skæbne blev, har
jeg ikke erfaret.
Lisbeth og jeg blev indbudt til en basar på Louisestiftelsen hinsides søen! Lisbeth bad mig tage
nogle cigaretter med for, om der skulle byde sig en lejlighed til at glæde de umyndige børn. Og det
gjorde der! Frøken Ellen bad mig være auktionarius og byde cigaretterne under hammeren! Tænk!
cigaretterne ”gik” for 3,50 kr. pr. stk.! Udbyttet blev i alt for cigaretterne alene ca. 70,- kr.! Og
Lisbeth og jeg så ikke spor savn af den vare! –
Vi prøvede at sende en lille pakke med posten; men den nåede ikke til vejs ende. – Et postbud
havde ”fået færten”. –
Aage kom i skole ved krigens begyndelse 1940, I Borgerskolen. Else kom i skole 1941 i Den private Realskole, fordi
Borgerskolen endnu ikke havde Realafdeling. Gerda ”afsonede” først sin skoletid efter krigens ophør på Borgerskolen.
De var glade for at gå i skole og klarede sig fint alle 3. Ja! de var faktisk lige godt udrustede. Aage kom på Akademiet
(1.m) 1944 og blev student 1951. Else tog realeksamen 1950 og var så ”i huset” hos sin moder til 1951. Gerda kom på
Akademiet (I.gn) 1955 og blev student 1958. Eksamensresultaterne var for alle 3’s vedkommende det samme: ca. 5.00:
Rent mg! –

Og jeg selv passede mit arbejde på Akademiet og på Handelsskolen i fagene tysk og engelsk
handelskorrespondance. Sidstnævnte var et hårdt og surt job. Det skete under pres fra
skoleinspektør Møller-Andersen og bankdirektør Hjarup; men de kunne ikke få nogen anden. –
Men nu var der fred i landet! Alene det betød en vældig forøgelse af velværet! Og man mærkede
fremgangen langsomt, men sikkert. Nu var der jo lys på gaderne – mørkelægningen forsvandt
samme dag den 5. maj. Selskabeligheden tog til! Man hyggede sig i hinandens selskab ved
”kaffeselskaber” og bridgespil!
Under krigen holdt man sig hjemme og passede på børnene og sig selv bag de lukkede døre og
mørklagte vinduer! Dette var ens for alle familier, og nogle år senere regnede vi med et begreb: ”De
børnerige årgange”. – Og lidt efter lidt forsvandt også rationeringsmærkerne.
Svigerforældrene aflagde os besøg, kortere og længere. Altid om julen og i sommerferien. Og min
moder besøgte os en gang om året for en måneds tid. Som sagt, vi hyggede os!
Og et år var gået til ende, da ulykken (som tidligere nævnt) med Ernas og Oles søn Christian skete! På en sportsudflugt
druknede han i en sø ved Hobro (badeulykke). Dette skete den 14. juli 1946, mens vi var på besøg derhjemme for at
deltage i Egedorfs sølvbryllup.
Den 1. september 1946 fejrede Astrid og Søren i Jelling deres sølvbryllup, og der var vi samlede hele familien. Og atter
går der et år!

Den 13. marts 1947 bliver dr. Lind doktor: ”Poesiens Mission”, og næsten hele kollegiet ”sner
inde” i Ortved om natten. Denne begivenhed glemmes aldrig! Den var en af de fornøjelige
tildragelser, der efterfulgtes af et doktorgilde på Akademiet, hvor Theodor Lind blev laurbærkronet:
Det var en festlig og fornøjelig kollegafest: Fru Blem og lektor Pihlkjær gjorde sig yderligere
udødelige ved skønne digtninger til lejligheden! Jo! Jo! – Poesien har en mission! –
Den 20. april 1947: Kong Christian X’s død. Svigerfar og svigermor, frøken Clausen og hr. og fru
Juul Mortensen samt pastor Balslev’s var hos os, da dødsbudskabet kom kl. 23.04.
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Den 21. april. Efter Lovsang holder rektor en kort mindetale i anledning af Kong Chr. X’s død,
hvori han giver udtryk for den dybe taknemmelighed og hengivenhed, hvormed Kongen er blevet
omfattet af alle danske. Efter at skolen har sunget: ”Dejlig er Jorden”, taler rektor for Kong
Frederik IX og Dronning Ingrid, hvorpå højtideligheden slutter med: ”Kongernes Konge”! –

1948. Aages konfirmation og svigerfaders død
20. marts: Bedstemoder i spidsen for alle jyderne ankommer til Sorø og svigerforældrene og Herluf
og Sigrid!
21. marts: Aage konfirmeret: Dejlig dag! Hjort og Bohn og Olga og Anders Nielsen! Ranvigs var
med som Aages spejderchef! Vi var 30, og spisningen foregik oppe i det store soveværelse. Her
holdt svigerfader sin smukke tale for konfirmanden!
Min broder Johannes havde Sigrid til bords! De to havde hygget sig vældigt sammen, og Sigrid
havde moret sig over Johannes’ lune underholdning! –
Den 22. marts var selskabet spredt for alle vinde, og tilbage blev min mor og svigermoder og
svigerfader! Og jeg husker svigerfader stående i dagligstuen, og idet han strakte armene i vejret
udbrød han:
”Atter en dejlig dag at leve i!”
Den 23. marts 1948. Børnene og vi fem voksne nød dagene efter ”festens” glade familie-stævne.
Efter frokosten tog bedstemoder sin middagssøvn ovenpå! Svigerfader ville ligeledes tage sit
middagshvil i gæsteværelset nedenunder. Lisbeth og svigermoder havde spurgt svigerfader, om han
kunne have lyst til at se et par kollega-venner til et aftensamvær, og da han syntes, at det kunne
være dejligt, gik Lisbeth ud for at supplere ”levningerne” med lidt ekstra krydderi, og svigermoder
ville gå på visit hos de eventuelle gæster for at indbyde dem til om aftenen. Da de kom hjem efter
vel udført ekspedition ved 3 tiden, ville også svigerfader stå op; men han følte sig træt og opgav
forsøget. Svigermoder, Lisbeth og jeg gik ind i gæsteværelset, hvor han hvilede roligt i sin seng.
Aage blev sendt hen at hente doktor Rasmussen. Det tog kun ganske kort tid. Da lægen kom, kunne
han kun konstatere, at døden var indtrådt! Bedstemoder, der sad i min stue ved siden af, syntes nok:
at der ”blev så underligt stille!” –
Da svigerforældrene tog hjemmefra København på Dosseringen, havde svigerfader sagt:
”Nu ville det jo være bedst, om jeg blev dernede i Sorø!”
Og dette ønske fik han opfyldt! Sorø var det sted i verden, han elskede højest. Det var hans ”Paradis
på jorden”. Fra sin seng i gæsteværelset kunne han se op mod rektorboligen, Klosterporten,
kirkegården, kirken, Akademiet og rektorkontoret. Hans øjne har i dødsøjeblikket været rettet mod
den plet, som han elskede så højt, før han stille gled ind i døden. Ingen kunne ønske sig en skønnere
død!

290

Budskabet bredte sig hurtigt, og hele byen viste sin deltagelse! Om aftenen samledes hele familien i
Molbechs Hus!
24. marts: Eleanor og Herluf rejser. Svigermoder og Knud og Berethe bliver her!
27. marts: Aages fødselsdag! Frøken Clausen her om eftermiddagen.
29. marts: Svigerfaders begravelse. Berethe rejser! 35 til frokost, 22 til middag!
30. marts: Svigermoder – Herluf – Eleanor og Knud rejser!
Lørdag den 3. april: Min moder rejser i storm!
De sidste dage havde været triste og travle! navnlig for Lisbeth, der var værtinde, og vi var mange at sørge for! Dertil
kom, som I vil forstå, sorgen og savnet! – Det blev nu, da vi var alene tilbage i Molbechs Hus, den alt overskyggende
følelse! I ved, at Lisbeth savnede sin fader dybt, da hun elskede ham frem for alle! Med hensyn til mig selv er det
overflødigt at fordybe sig i mine følelser. Fra 1919 til 1930 var han min højt respekterede og beundrede rektor og ven!
Fra 1930-48, dødsåret, var han min svigerfader og i faders sted. Jeg mindes ikke et eneste tilfælde af splid imellem os –
i hvert fald ikke af alvorlig art! Familiært var der fuld fortrolighed! I skolespørgsmål så vi med samme øjne – jeg var jo
hans elev –. Og når det gjaldt forholdet til kollegerne, da gjaldt selvfølgelig de kollegiale hensyn.
De private forhold kom aldrig på tale, og Lisbeth og jeg har aldrig følt, at vi blev holdt udenfor, når rektorhjemmet kom
på tale! Med andre ord. Svigerfader og svigermoder var hævet over ”sladder” af enhver art som sig hør og bør i en så
venlig og kollegial skare, som skolen udgjorde.
I vil forstå, at savnet hurtigt blev føleligt og dybt! Stormasten i skibet var faldet! ”Far” var ikke mere hos os! Vi følte, at
et tidehverv var omme, og det spørgsmål meldte sig: Hvad vil fremtiden bringe? – Men det vil jeg berøre senere.
Hverdagen meldte sig igen på skolen og i Molbechs Hus – elevbesøg og småselskabelighed.

Og så drog jeg på censorrejse til Bornholm fra mandag, den 7. juni 1948.
Dagene går, og den 23. juni holder Akademiet ferie! –
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Cykelture Danmark rundt
Aage og jeg planlægger en vandreherbergs- tur til Fyn og Jylland.
Den 10. juli 1948 aflægges besøg på Holckenhavn og derfra videre til Glorup og Rygaard.1763
købtes godserne af Adam Gottlob Moltke (jf. H. C. Andersen og Oehlensläger) Navnlig var
Rygaard betagende som ruin.
Derfra videre til Hesselagergaard og ”Hesselagerstenen” også kaldet ”Damestenen”, Danmarks
største erratiske sten; dens omfang er 46 m. Højde 12 m. Dens vægt ca. 1 mill. Kg. Derpå besøgte vi
amtmand Egedorfs hjem, hvor vi blev modtaget af Egedorfs broder og svigerinde med ”ægte kaffe”,
der virkede meget ”opmuntrende”.

I ”sportstøj” og med oppakning – en gammel og en ny cykel –
på vej mod Jylland den 10.7 1948

Jeg husker, at Aage og jeg undervejs traf aftale om – eller lovede hinanden – at vi hver dag ville se
og opleve noget, der var værd at ”mindes!” - og så ”indtog” vi ”herberget” i Svendborg i nærheden
af ”Christiansminde”: anlæg og restaurant og beliggenheden ud mod Svendborg Sund. Byen har sit
særpræg: beliggenheden og de mange gamle huse (jf. H.C. Andersen: ”Kun en spillemand”).
Den 11. juli gik turen til Tåsinge, hvor vi passerede Troense og Valdemarslot (Ambrosius Stub).
Valdemarslot ejedes en tid af Korfits Ulfeld; men efter hans flugt blev det inddraget under kronen.
Chr. V afhændede sin del af øen til admiral Niels Juel ”for de prisepenge, der tilkom ham for de i
slaget i Køge bugt erobrede svenske skibe”.
Vi satte kursen mod Bregninge kirke, der er berømt for sin beliggenhed på øens højeste punkt og fra
kirkens tårn har man den skønneste udsigt over det ”Fynske Øhav”. Før afskeden med Svendborg
besøgte vi digteren Johannes Jørgensens fødehjem. Han var jo Svendborgs æresborger. Og så
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styrede vi cyklerne mod Hvidkilde og Ollerup. Her fik vi adgang til Gymnastik- højskolen: Niels
Bukh. Det var interessant og imponerende.
Og over Skjerninge gik farten videre til Brahetrolleborg og Arreskov. På Brahetrolleborg havde min
broder Ole været landvæsenselev, men nok så vigtigt var det at besøge det historiske sted! Frederik
IV forlenede i 1722 sin svoger general grev Christian Ditlev Reventlow med godset
Brahetrolleborg. Johan Ludvig Reventlow (1751-1801) (jf. Baggesens digt ”Roserne”). Baggesen
var ofte gæst på Brahetrolleborg (Sybille). Også H. C. Andersen nød gæstfriheden her. Men
berømtest er Johan Ludvig Reventlow for hans indsats for bøndernes frigørelse. 1788.
Jeg husker, at Aage og jeg sad på volden omkring Arreskov- slottets park og beundrede skønheden:
natur og arkitektur. Lidet anende, at Aage senere i livet skulle samarbejde med den senere ejer:
Michael Schaffalitzky de Muckadell i ”Dansk Skovforening”. –
Den 12. juli overnattede vi i Aabenraa. Vi tog med færgen: Assens – Aarøsund. Det regnede og
blæste! I Haderslev gjorde vi kun et kort ophold. Domkirken var under restaurering. Vi fortsatte til
Aabenraa, men gjorde undervejs ophold ved ”Knivsbjerg”, som modstandsfolkene havde sprængt i
luften: Et sørgeligt minde om tyskernes herredømme! I Aabenraa fik vi natlogi i et udmærket
herberg og hvilede ud efter en anstrengende dag.
Den 13. juli kørte vi langs Aabenraa fjord – den skønneste tur i det herligste vejr til Ballebro
færgested, hvor vi lod os sætte over til Nørborg, hvor vi overnattede, og nu var vi altså på historisk
grund: Als! Denne dag havde vi nydt naturen udelukkende, og da vi begav os til køjs i god tid, var
det for at møde udhvilede til turen gennem Als fra nord til syd. Nu gjaldt det jo besøget på Dybbøl!
– Vi overnattede i husholdningsskolen i Vollerup og den følgende nat, den 14. juli i Sønderborg.
Fra Vollerup satte vi kursen mod Sønderborg og Dybbøl. Netop på den tid skulle der være
ringridning i Sønderborg (en årlig tilbagevendende begivenhed). Jeg stillede Aage valget, om vi
skulle overvære ride-opvisningen eller besøge Dybbøl banke. Aages svar lød som følger:
”Dybbøl”! Og det fortrød vi ikke! Det var det skønneste vejr, den skønneste aften. Til fods besøgtes
heltegravene, der lå spredt op mod bankens top. Vi opholdt os længe i skanse V: Kongeskansen, og
ad stien besøgte vi de øvrige skanser: Skanse I og II: Anker og Castenschiold!
Valdemarsdagen. Den 15.juni 1920 var den dag, da den nye grænse blev officielt anerkendt i Paris!
Mange betragter den 16. juli 1920, den dag, da Kongen red over den nu slettede grænse ved Taps,
som den rigtige Genforeningsdag! Det var 56 års kampe, der nu fik en lykkelig afslutning. (Jf.
billedet af Chr. X på den hvide hest) – Kong Chr. X’s indtog i Christiansfeld, den første
sønderjyske by efter det historiske ridt på den hvide hest over grænsen. –
På Dybbøl (Kongeskansen) Lensgreve O. D. Schacks djærve tale, der munder ud i dette løfte:
”Vi skal være dig gode og trofaste sønner og døtre, Danmark.
Det lover vi dig i dag, og det giver vi dig håndslag på, Kong Christian!”
Ved stævnet den 11. juli 1920 på Dybbøl talte bl.a. den sønderjyske fører gennem mange år H. P.
Hanssen og statsminister Niels Neergaard, der sluttede sin tale med de senere så ofte citerede linjer
til Sydslesvig:
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”Det kan jeg sige på regeringens vegne, ja, jeg tør sige
på hele det danske folks vegne: I skal ikke blive glemt!”

Jeg henviser til: ”Sønderjylland, historisk billedbog. Tiden indtil 1864”. (Udgivet af Historisk Samfund for
Sønderjylland 1964).”Nordslesvig 1920 – 1970: Historisk billedbog”. Mackeprang: ”Nordslesvig 1864 – 1909”.
Flensborg Avis: 1869 – 1. oktober. 1969. Jakob Petersen: ”Skamlingsbanken 1843 – 1943”.

”Det lyder som et eventyr – et sagn fra gamle dage:
En røvet datter, dybt begrædt, er kommet frelst tilbage.
Det sker hvad, som i et drømmesyn har strålet for vor tanke:
Til sommer vajer Dannebrog igen på Dybbøl Banke!
Henrik Pontoppidan

På ”Lynghøjen” ved mit hjem rejste pastor Dystrup og fader en genforeningssten med indskriften: ”Til sommer vajer
Dannebrog igen på Dybbøl Banke”. Denne sten flyttedes senere til pladsen foran Hvorup kirke, hvor den står godt! –

”Eget brød til egen dug,
Danmarks hvede, Danmarks rug
Dybøl Mølle maler”
Helge Rode: ”Som en

rejselysten flåde.”

Vi fortsatte fra Dybbøl til Bøffelkobbel, og der måtte vi gøre holdt! Jeg henviser til Drachmanns:
”Derovre fra grænsen” (1877), og hans digt mod romanens slutning:
”De vog dem, vi grov dem en grav i vor have,
lagde dem ved siden af den alfarvej;
Alle vore blomster skal smykke deres grave;
Sønderjyske piger, I forglemme det ej!”
”Hvem gemmer vi ellers vore kranse til?
Søster, hvad er det du siger? –
Lad fjenden plukke blomster derude, hvor han vil:
Nælder hos de sønderjyske piger”. – osv.
Komponist: Niels Peter Hildebrandt.
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“Han kom sprængende her forbi – med karabinen i hånden. –
Vi havde lukket os inde – vi frygtede –
Thi der var mange krigsfolk i skoven –
Han så geværpiben mellem stammerne – og kastede hesten om –
Han jog denne vej – til venstre forbi gavlen. –
Der faldt skud – og hesten styrtede. –
Vi ventede en stund – da gik vi ud, og fjenden var borte. Vi løftede ham op – og bar ham ind i sengen. – Han døde herinde. –
Vi gemte dragonens sabel en tid – men den blev taget fra os. –
Nu ligger de begge derude.” –
Dette beretter den gamle kone, der har ladet denne grav opføre, og som har passet den indtil nu
(1877).
Og der stod vi to! – Medens jeg i 1976 sidder og genoplever vort besøg ved graven den 15. juli
1948, falder der et udklip ud af Drachmanns værk: ”Derovre fra grænsen”. Aages klassekammerat
Hans Andersen har i Jyllandsposten 6. januar 1967 anmeldt en ny udgave af Drachmanns værk og
nævner særlig dragongraven ved Bøffelkobbel skov!
Vi gjorde en afstikker til Gråsten med kongeboligen og mindesmærket over oberst Sv. PaludanMüller, gendarmeriets chef, der kæmpede sin ene- kamp mod tyskerne og faldt 26. maj 1944. (Jf.
den ”Historiske billedbog 1920 – 1970”. Side 96-97).
På dødsattesten over Paludan-Müller skrev lægen som dødsårsag: Døde for fædrelandet:
”Pro Patria Mortuus est!”
På slotsbakken i Gråsten blev der efter befrielsen rejst en minde- mur. Obersten ligger begravet i
familiegravstedet i Snesere i Sydsjælland. –
Fra Gråsten fulgte vi den nyanlagte vej langs Flensborg fjord med udsigt til Glücksburg og forbi
landsbyerne Rønshoved, Sønderhav og Kollund til Kobbermølleskoven og Kruså. I Kollund
kiggede vi lige indenfor i vandrehjemmet, nyt og meget fint; men vi ”slog os ikke ned” der!
Humøret var ikke det bedste, da vi havde et ubehageligt regnvejr. Jeg husker, at vi ud for Oxe-øerne
gjorde ophold i et lysthus med den skønneste udsigt over fjorden; men det regnede! Der var ingen
udsigt til solskin, så vi fortsatte. Vi gjorde holdt ved mindestenen for Chr. X’s møde med
sydslesvigerne, hvor han udtalte ordene: ”I skal ikke blive glemt!” Vejret var trøstesløst, Kruså bød
ikke på nogen form for opmuntring, og vi fortsatte turen mod Tønder, dog med overnatning i
Jyndevad!
Det var den 15-16. juli 1948. Undervejs dertil sendte vi triste tanker i retning af Frøslevlejren, der
oprettedes i 1944 på dansk jord efter forhandling mellem direktør Svenningsen og dr. Werner Best
som et forsøg på at standse deportationerne til Tyskland. Denne lejr blev taget i brug 13. august
1944. Da lejren nåede sin højeste kapacitet rummede den 7.000 fanger i de overfyldte barakker.
Dog genoptoges deportationerne, og i alt passerede 12 – 13.000 fanger gennem lejren. Den danske
lejrledelses chef var kaptajn Digmann (jf. billedheftet: ”Nordslesvig 1920-1970”, side 94-96.)
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Først søgte Aage og jeg ly mod regnen i Bommerlund kro, eventuelt med natophold for øje; men
stedet så ikke indbydende ud, og vi trodsede vejr- og vindguderne og ankom gennemblødte til
Jyndevad Kro med vandrehjem.
Jyndevad. Det var jo synd, at det netop skulle regne, mens vi ”rullede” fra Graasten til Krusaa! Men
strækningen fra Krusaa til Jyndevad er flad og hedeagtig og sikkert også ensformig og kedelig i
solskinsvejr. Ved Gejlå og Bommerlund krydsede vi den gamle oksevej, der fører ned til Bov og
Flensborg. (Jf. Hugo Matthiesen: ”Hærvejen”.)
Studedriverne og de andre vejfarende havde man dog naturligvis ikke glemt; kun et kort stykke
nord for broen findes jo Gejlå Kro den dag i dag, og sønden for vejen ind mod Bov.
”Sig bøjer bred og sandet,
der ligger kroen Bommerlund,
bekjendt i hele landet!”
Mens oksedrift og posttrafik endnu gjorde vejen levende, opførtes denne gæstgivergård 1759 i
forbindelse med et anseligt brændevinsbrænderi, hvis skrappe akvavit vandt almindelig
anerkendelse, thi – for atter at citere H. P. Holsts digt i den ”Lille Hornblæser”, hvor han en
passant omtaler kroen:
”Der bonden søger stadig ind,
om nok så stærkt han haster,
thi den at kjøre tørt forbi
han aldrig sig formaster.
Sin Bommerlunder må han ha’e,
som kradser og som brænder, Det er den bedste danske snaps,
det påstår hver en kender” –
(Jf. billederne bag i ”Hærvejen”).

Da kroen ikke var indbydende, og da Aage og jeg på dette tidspunkt ikke havde fået smag for
akvavitten med det sødt klingende navn, tog vi skyklapperne på og regntøjet og forestilledes os, at
Jyndevad snart ville modtage os med åbne arme som en oase i Midtjyllands ørken. –
Der var ikke rejst æresport for os! Kroværten og hans viv var fraværende. Til at varetage
modtagelsen af ”vandrerne” fungerede en ældre ”vandrer”, der åbenbart havde indstillet sig på et
langt ophold. Han var i hvert fald inde i forretningsgangen. Da vi var gennemblødte, spurgte vi, om
det var muligt at få et bad og få tøjet tørret. Vi blev ledsaget ind i et ”bryggers”, og vor ledsager
viste os badefaciliteterne: Et skummelt rum med et hjemmelavet badeapparat, der fungerede – bare
man trak i en snor. Tøjet anbragte vi på et bord efter at have sikret os mod fremmed indblanding i
vort forehavende. Aage var først færdig med afklædningen og ”vovede pelsen”. Der lød et plask! Et
sekund efter kom Aage til syne med opfordring til sin fader! At det nu var min tur! Jeg tror, jeg tør
sige, at jeg aldrig i mit liv havde oplevet noget lignende, og jeg har dog ellers prøvet en del.
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I Hvorup badede vi også i vaskehuset eller tog brusebad under gårdpumpen (22 alen dyb), mens
min broder håndterede pumpestangen. –
Men jeg mangler ord for at kunne beskrive badet i Jyndevad. Det var, som om et iskoldt vandfald
styrtede ned over mig! Og jeg var ganske uforberedt! – Aage havde ikke advaret! Da jeg styrtede
ud, blev jeg modtaget med et grin og ordene: ”Det var du ikke længe om!” vi klædte os på! Jeg
havde de hvide bukser og den hvide jakke med! vi følte det, som var vi kogte; den virkning havde
”forskrækkelsen” altså haft! – Og nu skulle det gøre godt med en lækker middag. Vore portioner
var store; men jeg husker ikke, hvad de bestod af. De blev rakt ud gennem en luge. Der var ingen
formildende omstændigheder ved serveringen.
Da vi havde såvel badningen som middagen vel! overstået uden livsvarigt men, gik vi en tur ud i
ørkenen; for nu havde vejrguderne åbenbart fået deres hævntørst slukket! Vi nød den nedgående
sols varme og skønhed og tilgav dem. Og så glædede vi os til nattesøvnen oven på dagens lange
strabadstur.
”Vandringsmanden” viste os ud i laden og op ad en hønsetrappe op på et kornloft! Jeg er åbenbart
hurtigt faldet i søvn, for jeg husker intet om sengen eller eventuelle spøgelser. Vi sov godt! Næste
morgen ved første gry sagde vi farvel og tak – et uforglemmeligt minde rigere: Jyndevad! –
Vi gjorde kort proces og satte kursen mod Tønder. Vi var spændte på vejret og rynkede brynene, da
vi mod vest så nogle ”sorte” skybanker. Det viste sig imidlertid snart, at det var blind alarm, og i det
skønneste solskinsvejr holdt vi vort indtog i Tønder. Det er jo ikke nogen stor by, men en
”historisk” by og en særpræget by med mange gamle, skønne huse og snævre gader. Vi anbragte
bagagen til opbevaring i herberget og gik ud for at orientere os i byen. Alene på torvet var der nok
at glæde sig over: rådhuset og kirken, men også Vestergade, Storgade og Østergade og baggaderne,
f.eks. Uldgade, var ”hyggelige”! Uldgade betyder i virkeligheden: Ulvegaden.
Tønder er ikke berømt for sin uld, men for de berømte ”Tønderkniplinger”. De mange smukke gavlhuse fortæller om
tysk bygningsstil: Lübeck og i det hele taget Hansestæderne: ”Digegrevens hus” og ”Store apotek” og særlig hele
Uldgaden.
Under vort ”studium” af by- arkitekturen blev vi anråbt af en god bekendt: Lærer Højmark-Jensen fra grænselandsbyen: Sæd syd for Tønder. Han var på indkøb i Tønder og indbød på eftermiddagskaffe hjemme i Sæd. Han havde
to sønner i Sorø Akademi: Henrik Højmark (s.1949) og Søren Højmark (s.1954): To særdeles flinke elever. Det var en
særdeles skøn tur gennem grænselandet og under det interessante førerskab for ikke at tale om kaffen og de varme
boller. Højmark kunne jo aldrig blive færdig med at fortælle.

Tilbagevejen gik ad en anden vej for at få det stærkeste indtryk af egnen: Marsken. – Da vi, hverken
kørte efter kompas eller ur, kan jeg ikke gøre nøjagtigt rede for vor rute efter besøget i Sæd; men
først besøgte vi Gallehus, hvor de to berømte guldhorn fandtes 1639 og 1734 (Jf. Oehlenschlägers
digt: ”Guldhornene”). Vi passerede Møgeltønder med den ejendommelige ”Slotsgade” med
Lindealleen, og vi kiggede indenfor i Schackenborg slotsgård.
Oprindelig hørte hele Møgeltønder by ind under Schackenborg gods. Navnet betyder: Store Tønder og var den
oprindelige havneby. Senere flyttedes havnen til Tønder, og Møgeltønder udviklede sig således til Lille Tønder!
Jævnfør Fjenneslev Lille og Fjenneslev Magle eller Stenlille og Stenmagle! – Rent galt går det med Magleby og Store
Magleby. Dette var et filosofisk sidespring. –
Efter at have ”besigtiget” digerne ved Højer sluse kørte vi ad digeryggen til Rudbøl (grænseby), og her lå marsken
udbredt for øjet så langt vi kunne se! Diget og marsken fortæller om befolkningens seje kamp, når havet og stormen i
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forening går til angreb (jf. 1976). Da vi jo var unge; og havde stærke ben, opgav vi overnatningen i Tønder og fortsatte
mod nord til Løgumkloster.

Løgumkloster. Selve navnet: Løgum- kloster betyder klosteret ved kærene, og besøger man
Løgumkloster, som Aage og jeg gjorde, da forstår man rigtigheden af ordets tydning!
Beliggenheden er meget smuk! i det ellers så flade landskab. Da vi besluttede os til at overnatte her
(16.7 1948), havde vi jo tid til at se os om i byen og omegnen! Særlig tiltrak kirken sig vor
opmærksomhed. Uforberedte var det os straks ved vor indtræden i kirken klart, at den er nær
beslægtet med Sorø og Ringsted kirker: Det var Cisterciensermunke, der anlagde klosteret, og de
kaldte stedet: ”Locus Dei”. I slutningen af det 12. århundrede og begyndelsen af det 13. århundrede
opførtes bygningerne. Ved Reformationens indførelse sank klostret i grus. – Men besøget i
Løgumkloster var mindeværdigt!
Og så gik turen om ad Randrup – Skærbæk til Ribe. – Det at cykle er en glimrende måde at ”komme
frem i verden” på. Man ”fordøjer” sine oplevelser i den rigtige rytme! Man føler, at man selv
fortjener sin føde ved ”ærligt” arbejde. Man er i legemlig og sjælelig balance, hvis man da er i
godt selskab: sit eget eller en god vens! Man nyder landskaber, lyset og luften i fulde drag – selv i
modvind! Og undervejs fra Løgumkloster til Randrup er der oven i købet en frisk havbrise!
I Randrup mindes vi salmedigteren H.A. Brorson der blev født her (1694). Sognepræst i Randrup
(1721). 1729 præst i Tønder som medhjælper for den dansktalende del af menigheden: Dansk
salmesang. 1737 biskop i Ribe. Han var dybt religiøs: pietist! Han var naturelsker. Han var dansk
national! Han var en stor digter! Han døde 1764.
Ribe, Danmarks ældste by med Danmarks mindste hus. Selvfølgelig gælder vort første besøg
Domkirken (12. århundrede). Klokkespillet: Brorsons: ”Den yndigste rose er funden”, og
”Dronning Dagmar ligger i Ribe syg”. – Er man heldig, kan man også møde en ”vægter” med lygte
og kabuds og ”morgenstjerne”. Det er morsomt at besøge gamle gader og smøger og slipper, der
ofte er bygget af bindingsværk. Man hygger sig! Men så ”trækker” Slotsbanken med Dronning
Dagmar mindesmærket og den pragtfulde udsigt over engene.
Fra mit besøg sammen med min ven adjunkt Hjort husker jeg med glæde bådturen ad åen til
Kammerslusen og spadsereturen tilbage gennem engene: græs og blomster og de små færger over
vandløbene! Sammen besøgte vi den gamle Sct. Catharina kirke og kloster, som nu er smukt
restaureret, se Fratergården; - Under mit besøg hos adjunkt Hjort foretog vi også en køretur over
vadehavet til Mandø. Her erfarede vi ebbe og flod! – Stormflodssøjlen på skibsbroen! Overalt, hvor
vi færdes, mindes vi om byens alder og dens historie. Vi beundrer byens beliggenhed og omegnen:
Havet – Åen! Og vi undgår ikke at blive mindet om, at Ribe var og er og altid har været et
kulturcenter: Navne som Hans Tausen, H.A. Brorson og Anders Sørensen Vedel gør jo en varm om
hjertet! Men der kunne nævnes mange flere! – Jeg anbefaler at studere dem enkeltvis på bagskud.
Det er umagen værd!
Anders Sørensen Vedel (9.1 1542- 1616): ”Den danske historieskrivnings fader”. Oversættelsen af
Saxo (1575). Folkeviseudgaven (1591).
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Billede fra: ”Berømte danske mænd og kvinder”. 1869

Men glemmes må det heller ikke, at han er stamfader til Lisbeth, Aage, Else og Gerda!
Besøget i Ribe var alt for kort; vi hastede videre mod Vejen! Passerede Kongeåen ved Falding Bro
og satte således foden på det gamle lands jord. Vi forlod marsken og aflagde besøg i ”Skibelund
Krat”. Stedet er kendt for de mange kirkelige og folkelige møder, der har fundet sted her, og det er
en slags mindepark i denne grænseegn. Store kunstnere som brødrene Skovgaard har foreviget
navne som historikeren A. D. Jørgensen og digteren Edv. Lembke. Der er et utal af mindesmærker!
Der er en talerstol! Og der er en friluftsskueplads til opførelse af nationale skuespil ved de festlige
lejligheder. – Efter grænseflytningen er Skibelund Krat trådt noget i baggrunden til Dybbøls fordel.
Hele anlægget så noget tilgroet ud; men igennem adskillige årtier har det jo også tjent sit nationale
formål.
Og så holdt vi vort indtog i Vejen og opsøgte vandrehjemmet i den ”Tekniske skole”, og så vandrede vi ud for at
orientere os i byen. Næppe havde vi betrådt fliserne, før vi blev anråbt af Halvor Heuch, student fra Sorø 1945. Han
ønskede absolut, at vi skulle besøge hans hjem: Læge Heuch, og det skulle være med det samme. Læge Heuch var ”en
slags kulturminister” på Askov Højskole, og da der netop var kultur-aften på denne aften, bad han os følge med derhen.
Han syntes jo nok, at vi trængte til højskolekultur. Og der havde vi en fin aften med sang og foredrag. Vi hilste på fru
Arnfred og fik lige hilst på forstanderen selv; men han var optaget af andre opgaver og overlod skuepladsen til Heuch.
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Efter besøget hos læge Heuch i Vejen og derpå Askov Højskole gik vi til ro i vandrer- herberget.
Det var en ny bygning og den så nok så indbydende ud; men her havde vi en mærkelig! En
usædvanlig oplevelse. Vi sov i etagesenge, og ved siden af os ”logerede” en mystisk person; han var
vistnok nordmand eller svensker, og han var kørende på et mærkeligt køretøj, en mellemting
mellem en cykel, en knallert og en motorcykel. Vi overværede hans eftersyn eller reparation af
samme køretøj.
Endnu den dag i dag står han for mig som en uløst gåde. Hen på natten blev vi vækket af en mystisk
puslen; men da der var mørkt i rummet, kunne vi kun gætte os handlingsforløbet! Han medbragte et
primusapparat og tilberedte selv sin varme mad ved midnatstide. Primus’en hvæsede, og vandet
kom i kog. Hvad han puttede i gryden, fik vi aldrig at vide, men at han nød resultatet, tilkendegav
han med en smasken, der åbenbart for ham var udtryk for nydelse! Ikke for os! Han faldt til ro.
Aage og jeg faldt i søvn, og da vi vågnede, var vor ”kammerat” forsvundet – sporløst! Det var den
17.7 1948.
Vi var indbudt til morgenkaffe hos familien Heuch: Kaffe – boller – kogte æg! Og så tog vi afsked
og kørte nordpå ad: - ”Hærvejen”. Vi havde mødt den før på dens vej nordfra mod Flensborg – ved
Bov, på vor vej fra Kruså til Jyndevad og Tønder, som før omtalt! –
Og nu glædede vi os til en dags cykeltur ad ”Hærvejen” fra Vejen til Jelling og Skovbølling. Vi
passerede landsbyerne: Læborg – Bakke – Randbøldal og Jelling og gjorde holdt hos Søren og
Astrid.
Men før I slår følge med Aage og mig på vor dagsmarch, beder jeg jer gøre grundigt bekendtskab med: Hugo
Matthiesen: ”Hærvejen” – helst hele værket – men i forbindelse med vor tur navnlig kapitlet: ”Langs runestene. Fra
Jelling til Skodborghus”. Der findes noter side 122 ff. Der findes plancher allerbagest i bogen: Skønne fotografier! –

God tur. – Vejret var fint: Sommer og sol og fuglesang! Vi tog afsked med familien Heuch, og få
meter fra lægeboligen drejede Hærvejen mod højre fra landevejen. Hærvejen er ikke nogen
asfalteret hovedvej. Selve vejen er sandet, gruset, stenet, og vi kunne ikke ”skyde” den helt store
fart. Men det var kun glædeligt; for nu ville vi rigtig fryde øjet over hedelandskabets særlige
skønhed. Vi kørte forbi Læborg uden at gøre holdt, selv om vi der havde kunnet nikke genkendende
til ”Rygbjergstenens” (runesten) anbringelse på kirkegården (ca. år 965):
”Bryden Tovi rejste denne sten efter sin elskede Torgun:
Gid disse runer må leve meget længe.” –
I mine første år som lærer i dansk i gymnasiet underviste jeg også i oldnordisk, således også i
runestenene, f.eks. Rygbjerg-stenen. – Denne sten blev i virkeligheden fundet midt ude på Randbøl
hede. – Men også ved Bakke er der et smukt gravminde med gravhøj – stensætning og runesten!
Vi befinder os nu på randen af Randbøl hede, og den strækker sig fra Bakke til Ø. Nykirke: Her har
blæsten sit frie spil, og sandflugten har i tidens løb lagt hele landskabet øde: Hele sognebyer er
blevet begravet! Der findes tomter efter nedbrudte kirker: ”Øde vange”, der fortæller, hvor
Hærvejen har gået, og om den jyske blæsts styrke: jf. ”Lindholm Høje”.
Men vi, der elsker heden og dens digtere, finder, at her er skønt. Øjet finder hvile i den udstrakte
flade! Vi lader cyklerne hvile og lægger os i lyngen eller græsset eller hedeblomsterne på en af
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gravhøjene, der ligger som perler på en snor langs vejen og fortæller os, at her, navnlig i ”gamle
dage”, har levet mennesker! Vi plukker blåbær og revlingebær, og vi har det herligt!
”Skøn er for mig den blomsterløse vang,
Den brune hede er en Edens Have-!”
At jeg, da vi vågnede op til dåd efter middagshvilen, glemte min sixpence i lyngen, var selvfølgelig
et tab og et savn, som dog var til at bære! Ved Randbøl kirke tager vi afsked med Randbøl hede og sætter kursen mod Jellinghøjene. Det er i
grunden med vemod, vi oppe på ”Gorms Høj” siger farvel til denne vellykkede ferieoplevelse. Vi
blev modtaget med åbne arme af Astrid og Søren i Skovbølling. –
Heden.
”Stille og mørkladen er vel min hede.
Dog under lyngtoppen blomsteret står
Lærken bag gravhøje bygger sin rede
Og sine triller i ørkenen slår.”
Oprindelig lød sidste strofe af Blichers digt: Forsang: Jyllandsrejse i seks døgn:
”Skummel og grå er min fædrene hede,
dog under lyngtoppen blomsterne står;
lærken blandt gravene bygger sin rede,
og sine triller i ørkenen slår”–
”Hærvejen” er en spændende og interessant bog, som jeg nødig stiller fra mig. I ”Hærvejen” – det navn vi møder hos
Johannes Mejer, og som er den almindelige middelalderlige benævnelse for en hovedfærdselsåre – er der klang af
våben. Her drog de kæmpende skarer frem, valpladserne ligger tæt langs dens sider, og store voldsteder lå som
vagtposter ved de vigtigste pas, hvis ikke disse dækkedes af opkastede jorddiger og virker; thi af sådanne findes der
mange – ”Kong Knaps Dige” på Grathe Hede, ”Margrethe Diget”, ”Margrethe Volden” ved Immervad. ”Urnehoved”
og ”Danevirke”.
Men den kaldes også syd for Kongeåen – ”Oksevejen”, og nord for dette skel kaldes den ”Studevejen”, ”Kongevejen”
eller ”Gammel Viborgvej”. Også disse vejes navne taler deres tydelige sprog, og vi ser færdselen for os gennem tiderne.
Man kunne også kalde den ”Valfartsvejen” og for os se pilgrimme på vej til Rom og Det hellige Land.
I tilknytning til vejens alder og brug – skiftende gennem århundrederne – besøger man, kirkerne og kapellerne – kroerne
og herbergerne. Man passerer broerne og bestiger gravhøjene, hvorfra man lader øjet søge hvile på den lyngklædte flade
– skønnest i blomstringstiden.
Og sådan bliver man aldrig færdig med at øse af den ”fattige” hedes ”rigdom”.

Men jeg medtager til slut Hugo Matthiesens indledning – skrevet af Anders Sørensen Vedel:
”Derfore haver jeg endogsaa tagen mig denne store møde på at rejse fast ganske landet igennem,
at jeg desbeder kunde tale om den del, som jeg ikke af andre deres sagn, men med egne øjne haver
beset og forfaren i sandhed”. (Fortale til Den danske Krønike).
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Men foran mig ligger også en anden bog: ”Hedens opdyrkning i Danmark” – Mindebog udgivet af
Det danske Hedeselskab 1953 ved oprettelsen af Kongenshus Mindepark for hedens opdyrkere.
Dette værk rummer et stort antal af malerier af kendte danske malere: Jeg nævner dem: Hans Nic
Hansen – Vermehren – Viggo Pedersen – Øbro – Johan Rohde – Hans Smidth – A. Jerndorff –
Mich. Rørbye – Otto Sarp – Otto Haslund – H. Foss - P. Steffensen – Vilh. Kyhn – H. Agersnap –
Thorv. Niss – Chr. Zacho – P. C. Skovgaard – J.M.F. Wilhjelm – Milton Jensen – H. Jespersen – N.
P. Mols – Michael Anker – A. P. Madsen – Chr. Dalsgaard – Vald. Kornerup – Carlo Dalgas –
C. A. Kølle – Godfred Christensen – P.S. Krøyer – Acton Friis – Dankvard Dreyer. –
Naturbilleder – Kulturbilleder – Portrætter.

Og forrest af dem alle Hans Smidth (1839-1917).

Men tænk også på digterne: St.St. Blicher og Jeppe Aakjær.
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Cykeltur med Lisbeth og Aage til Møn og Lolland 1949
Aage og jeg syntes, at også mor skulle have fornøjelsen af, at ”gøre” Danmark på cykel, og derfor
startede vi den 20. juli sydpå. Det første mål gjaldt Næstved og Herlufsholm, hvor Lisbeth især
opfriskede gamle minder fra barndommens dage. Vi forfriskede os i ”Kaffehuset”. Al nøjere
beskrivelse af Herlufsholm er overflødig. Der har vi jo været før – og vi fortsatte mod Vordingborg,
hvor vi overnattede. Lisbeth og jeg på hotel. Aage på herberget. Der var jo nok at glæde sig over i
Vordingborg; men heller ikke dette vil jeg dvæle så meget ved. Aage fik jo nok, ja, mere end nok af
”Vordinghul” to år senere som rekrut i stabskompagniet, hvor han afsonede en del af sin værnepligt
(1951-1953).
Lisbeth og jeg ”gjorde” Gåsetårnet og omegnen, vi besøgte således godset Iselingen. Vi kørte ud ad
Odden til Knudshoved forbi herregården ”Rosenfeld”, og vi kørte også mod øst til Kalvehave med
Petersgård. Her forlod Aage os for at ”udforske” Møn, mens Lisbeth og jeg tog over
Storstrømsbroen og Guldborgsund-broen for med tiden at holde rast i Maribo. Jeg vil ikke gå i
enkeltheder, kun bemærke, at der overalt var skønt. Vi havde aftalt med Aage, at vi i hvert fald
skulle mødes i Maribo; men mens vi lå og solede os, hvilede ud i et skovbryn udenfor Guldborg,
altså på Lolland, kom Aage strygende med kurs mod Maribo, han var kommet over Stubbekøbing
og Nordfalster. Vi råbte ham an, og vi ”indtog” altså Maribo samlede! –
Lolland er en flad ø. Det er en frugtbar ø. Der er mange frugthaver og frugtplantager. Der er skønt!
I Sakskøbing tænkte vi på Nordahl:
”De gode og de onde og dem fra Lolland”.
I Maribo boede vi på hotel, mens Aage boede på herberg. Og vort første besøg gjaldt domkirken og
ruinerne af Maribo Kloster: Leonora Christines grav i kirken i en mørk sidegang i den ellers så
skønne hvidkalkede kirke. – På stenen ved Maribo Domkirke står følgende indskrift:
”Ey noget synnis tungt
for ecte kierlighed.
Trofasthed er den dyd,
man ey tør blues ved”.
Vort besøg fandt sted den 21. juli 1949. Notatet står at læse under Leonora Christines billede i mit eksemplar af:
”Jammers-Minde”. – Lige ved indgangen til kirkegården ligger biskop Rasmus Møller begravet: Poul Martin Møllers
fader.
Fra Maribo besøgte vi Bandholm og Knuthenborg Park, der er noget ganske særligt sammenlignet med andre
slotsparker: åben engelsk stil, også kaktus-drivhuset er noget ganske for sig! – Maribo og omgivelserne minder om Sorø
og Akademiparken og søen. Her tog vi afsked fra Lisbeth, der tog toget fra Maribo til Nykøbing F. og derfra hjem til
Sorø.

Aage og jeg ”sejlede vor egen sø” mod Nakskov. Vi gik tur i Christianssæde park. Godset er solgt
fra, og kun slottet og parken minder om Bondestandens Frigørelse: Christian Ditlev Frederik
Reventlow (1748-1827) og Johan Ludvig Reventlow til Brahetrolleborg (1751-1801) gift med Anna
Sybille Schubart. (jf. Baggesens digt: ”Roserne”. ) Disse to brødre var studenter fra Sorø Akademi.
Fra Christianssæde slot kørte vi til Opager, hvor Kaj Munk fik sit hjem efter forældrenes død; men
om dette prægtige hjem kan I bedst få et begreb ved at læse,
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Kaj Munks: ”Foråret så sagte kommer”. – Nu stod Aage og jeg foran huset og læste mindestenen
over Kaj Munk. 5 år efter hans død! –
”Den 13. januar 1898 lod jeg mig føde i Maribo” –
Natten mellem den 4. og 5. januar 1944 blev Kaj Munk hentet i hjemmet af 5 gestapo-folk. Han
blev efterfølgende fundet dræbt i Hørbylunde, vest for Silkeborg: 46 år gammel!
Vi fortsatte mod Nakskov. Herberget var godt nok. Det anviste madsted (Cafe ”Bob”) var
skummelt! Fra besøget i denne havne- og værfts- by husker jeg ellers intet; men sejlturen ud
gennem fjorden, øhavet mod Spodsbjerg var afvekslende og meget smuk med de mange øer og
engene! –
Fra Spodsbjerg satte vi kursen mod nord til Tranekær. Langeland kaldes også ”pandekage” eller
”æbleskive”- øen. Dens natur er nemlig formet i lighed med en æbleskive- pande. Små kuplede
strøg. Det er mærkeligt, at man inden for dette lille lands grænser kan finde så mange
landskabsformer. Vejen var hegnet af hække, og fra bakketoppene åbnede der sig udsigter til havet:
Langelandsbæltet! –
Vi holdt et lille hvil i Tranekær by, og særlig slottet på ”bjerget” påkaldte opmærksomheden. Vejret
var skønt, og vi tog os en lille lur i en høstak i parken, dog uden for voldgraven.
Men det egentlige mål for vort besøg på Langeland var dog ”Egeløkke” på øens vest-side. Egeløkke
var en herregård, der ejedes af godsejer Steensen de Leth. Dennes hustru, Constance Steensen de
Leth, blev genstand for den unge Grundtvigs kærlighed, medens han opholdt sig som huslærer for
sønnen Carl i tre år fra 1805-1808. Dette hans ophold på det skønne sted og hans kærlighed til
husets frue og kærlighedens følger skildrer han i det kendte digt:
”Strandbakken ved Egeløkke”
”Herlig mangfoldige syn
ud over spejlblanke flade!
Turø og Taasing og Fyn
skuer jeg her fra mit stade,
bag mig den venlige gaard
med sine mure så hvide
kranset af skovene står
lun under bakkernes side
lys mod det bølgende hav;
mellem de lande så skønne
flyder det rolige vand,
dejlig sig øerne grønne
løfte i blålige strand;
træerne stande så stille
fuglene tie så kvær,
dog monne småbølger trille,
afbilde tidernes færd.
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Alt udi tredje sommer
vandrer jeg sorgfuld på ø.
Mellem de liflige blommer
lærte mit hjerte at dø.
Sært at endnu for mit øje
Solen nedglider i hav
at den ej hist fra det høje
strålende ser på min grav!”
N.F.S.Grundtvig

Og der på den skønne sommerdag fulgte vi nu Grundtvigs sti op til bakkens, Strandbakkens top,
og der lå foran os: Turø og Taasinge og Fyn. Alt det, som jeg kendte så godt fra skolen og
undervisningen, så jeg nu med egne øjne eller måske snarere med Grundtvigs forelskede øjne.
Men jeg skal spare jer for en litteraturhistorisk gennemgang af digtet. –
Derimod vil jeg ikke undlade at nævne Kaj Munks skuespil: ”Egeløkke”, der jo netop skildrer
Grundtvigs kærlighedshistorie. At vi senere hen skulle gøre nøjere bekendtskab med
”Egeløkke” og Constance og Vincens er en anden sag. I en af salene på Steensgaard hænger det
bekendte billede af Constance. Og at Kaj Munks behandling af emnet ikke faldt i familiens
smag er atter en anden sag. Her har Kaj Munk tilladt sig poetiske friheder, hvad han måtte høre
for! – Ved dette besøg på Langeland lærte vi ikke Steensgaard at kende. Det oplevede vi senere,
da Vincens havde boet hos os nogen tid (1951-1956).
Nej, vi ville besøge Bøstrup, navnlig præstegården og kirken. Svigerfaders fader provst Nielsen,
var sognepræst her, og her døde hans hustru Christiane Elisabeth, og hun ligger begravet på
Bøstrup kirkegård. Det var for at besøge hendes grav, at Aage og jeg søgte herhen. Vi fandt
graven, der var smukt holdt, og vi lagde en lille markbuket på graven. Hjemme i vor dagligstue
på Elmevej hænger der et maleri af Bøstrup præstegård, malet af kunstmaleren Johan Ulrich
Bredsdorff (1907). Det er en kopi.
Da Aage og jeg jo ikke var ude for at aflægge visitter eller på anden måde var ude på at sprede
uhygge, satte vi kursen mod syd mod Rudkøbing. Vi mindedes naturligvis Oehlenschläger, der i
1804 besøgte Langeland og særlig Rudkøbing for at besøge sine gode venner på apoteket:
Anders Sandø Ørsted og Hans Christian Ørsted.
Oplevelser på denne rejse til Langeland omsatte han til digtet: ”Langelandsrejsen” (1805).
Vilhelm Andersen kalder med rette denne digtsamling for:
”Den danske poesis første sommerferie”.
I digtet ”Korsør” giver han en karakteristik af Baggesen. I gæsteværelset i apoteket ser han en
buste og mener først, at det er et billede af Voltaire ”Den frosne spottefugl”; men opdager ved
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nærmere undersøgelse, at det er Johannes Ewald, og han brister i tårer ved genkendelsen af sin
beundrede ”ven”! – Men læs denne strålende digtsamling! –
Anders Sandø Ørsted var den senere så berømte jurist og statsmand. Han ægtede Sophie, Oehlenschlägers så
ombejlede søster. – Det er unødvendigt at opholde sig ved H. C. Ørsteds berømmelse! –

Men lad mig citere litteraturhistorien:
”En aften i 1799 holdt den unge natur- videnskabsmand Hans Christian Ørsted et gilde i
anledning af sin vel overståede doktordisputats. Til stede var en del ældre og yngre
videnskabsmænd, og i aftenens løb faldt talen på digtekunsten, og en af de tilstedeværende
klagede over, at den danske digtekunst var sunket så overordentligt siden Ewalds dage. Ved
disse ord vågnede en ung mand, der hidtil havde siddet tavs i en krog, øjensynligt trykket af de
andres lærdom, op og gik midt ud i kredsen, slog med knyttet næve i bordet og råbte:
”Ja! det er sandt, den er sjunken, men den skal fanden gale mig rejse sig igen!”
Denne unge mand var - Oehlenschläger.
I Ørstedsparken i Rudkøbing findes brødrenes mindesmærker. – På torvet ligger præstegården, hvor svigerfaders
fader også var præst – før han flyttede til Bøstrup.

Mens jeg sidder og skriver dette, erkender jeg klart, hvor stor betydning, berigelse, dansk
historie og poesi har haft for min udvikling! Man bliver varm om hjertet ved mødet med
”Mindesmærkerne”.
Fra Langeland gik turen pr. båd til Ærø forbi Strynø, og vi overnattede i Marstal, en hyggelig by
med Skipperkirken og Modelskibssamlingen. Fra Marstal cyklede vi til Ærøskøbing langs
stranden og op ad højderyggen. Var Langeland en æbleskivepande, var Ærø en lang skarp
højderyg, hvor vi kunne se hav til alle sider og helt ud til Søby ved højderyggens nordvest ende.
En pragtfuld udsigt – en skøn natur, og dernede lå så Ærøskøbing. Beliggenheden er skøn! Byen
er hyggelig med de snævre gader og hyggelige små huse af bindingsværk. Nogle af husene er
meget små og lave, så at vi kunne se folk, ja, selv bitte små børn, stå og holde sig til tagrenderne
i lun passiar med naboen.
Herfra gik turen direkte hjem til Sorø.
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Else og jeg på cykeltur 9. juli 1950
Og nu kom turen, altså ”vandreturen”, til Else, således om jeg havde lovet hende! – Jeg tog
hjemmefra kl. 10. (med en god madpakke) og passerede Odense uden at gøre ophold. Der var
dyrskue og maskinudstilling, og da jeg opdagede det (fra en højbro over vej eller jernbane) gjaldt
det for mig om at komme væk. – Jeg har som dreng ofte været med mor og far til dyrskue i Aalborg
– Jeg mindes disse ”festdage” med rædsel! Mor og far skulle til ”dyrskuemiddag” – far var dommer
– og så skulle jeg finde alene hjem til Hvorup, hvor alt var øde og forladt! Det er, hvad jeg føler
over for begrebet dyrskue!
Altså! Jeg kørte videre ad Fredericia til; men da jeg jo nu havde cyklet ca. 10 mil altså 70 km var
jeg sulten og træt og slog mig ned for natten i Assenbølle i et herberge, der hed St. Knud. Det var
godt! Efter at have smidt rygsækken og derpå rettet lidt på frisure og uniform gik jeg løs på
middagen i Etterup Kro. Der var hyggeligt og solidt. Vejret var skønt, det lakkede mod solnedgang,
og jeg var dog ikke udkørt, så jeg gik ud for at nyde omegnen. Lige uden for kroen lå Erholm skov.
Erholm er en herregård, der tilhører familien Cederfeld de Simonsen. Der var adgang til parken, der
stod i umiddelbar forbindelse med skoven, og lige uden for skoven på en høj bakke ”stod” Møllen!
Det har altid fristet mig at søge til vejrs til udsigter, og udsigten fra møllen var uforglemmelig skøn.
Her satte jeg mig mageligt til rette og tændte piben – det var dengang -! I dag - 26 år senere – bliver
jeg varm om hjertet bare ved erindringen – og så var den dag også uforglemmelig! – Hvorup mølle
– Erholm mølle – Dybbøl mølle! Jo! Møllen var en pryd for landskabet i ”gamle dage”. Nu er de
desværre så sjældne. Jeg gik ”hjem” i seng efter en omgang rødgrød i Etterup kro.
Jeg burde vel også have besøgt Aarup, hvor en soldaterkammerat var apoteker, men jeg har aldrig været meget for dette
her ”visitvæsen”, dette her med at komme og sprede ”uhygge” en halv times tid. Han ville være blevet glad for at se
mig! Det ved jeg, da han flere gange har ”kippet med flaget”, når jeg fyldte noget ”rundt”. Nå! Undladelsessynder hører
nu også med blandt synderne, selvom de er blandt de små!
Efter en god nat satte jeg kursen mod Jylland! Fra selve cykelturen ad den snorlige landevej husker jeg intet, og så
længtes jeg efter mødet med Else, som jeg jo skulle se i Skovbølling hos Søren og Astrid!
Else havde været på klassetur i Sønderjylland med skolebestyrer Dahl (Den private realskole). Hun forlod klassen i
Fredericia og styrede så mod Jelling, alt vel! – Strækningen Fredericia – Vejle byder ikke på meget af interesse! Vejle –
Jelling vejen derimod er afvekslende og skøn, navnlig Grejsdalen og Lerbækvejen. Men her er vi jo alle ”hjemme”!

I Jelling og Brædstrup hvilede vi ud, før vi – Else og jeg – satte kursen mod Silkeborg! – 11. juli
1950. Da vi havde taget afsked med Emmy og Christian i Brædstrup, fulgte vi landevejen et stykke
og drejede så af mod nord. Vi passerede Vissinggaard og styrede mod Mossø og Øm Klosterruin.
Klosteret blev nedrevet, og på ruinerne opstod en lille landsby: Emborg. Som sagt blev ruinerne
fundet frem, og fundene blev undersøgt af Nationalmuseet. Overlæge Isager har studeret de mange
hundrede skeletter. Resultaterne af hans undersøgelser kan man finde i en særlig indrettet museumsafdeling.
Interessant er det at erfare, at mange af kranierne er blevet trepaneret. Man spørger uvilkårligt sig
selv, hvorledes det er foregået? Else var meget optaget af det, hun her fik at se! (jf. Elses
mellemørebetændelse). Der var også anlagt en klosterhave, hvor der dyrkes krydder- farve- og
lægeplanter fra munkenes tid! – Jeg har selv besøgt denne plet adskillige gange, men synes, at også
soranerne bør besøge ruinerne. Klosteret var jo et Cistercienser- kloster ligesom klosteret i Sorø. –
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Efter et kort besøg i Ry Stationsby og kirken kørte vi videre og ”besteg Himmelbjerget”. Kommer
man med båden ”Hjejlen” eller en anden af bådene, der sejler på Silkeborgsøerne, kan man bruge
ordet ”bestige”. Kommer man – som vi – fra landsiden, aner man ikke, at det er et bjerg. Vi kører
lige ind foran udsigtstårnet. Her findes festpladsen. Den er en skuffelse – ødelagt af turisterne; men
på den mindesten, der er rejst på pladsen, står der indhugget:
”Dit navn skal i de fjerne dage mindes,
og fremtids børn, dit kvad forlyste vil,
når ingen ved, hvor skjaldens gravhøj findes,
og ingen af din slægt er mere til”.
På stenens bagside står indhugget:
”1839 stævnede her første gang St. St. Blicher til dansk folkemøde”.
Det skulle jo ikke blive sidste gang, vi mødte Blichers navn på vor Jyllandstur. –
Vi sagde farvel til Silkeborg og egnens skønne søer og skove for at stifte grundigere bekendtskab
med Blicheregnen!
”Stundom, når jeg har vandret ret langt ud i den store Alhede, hvor jeg
kun har havt den brune lyng omkring mig og den blå himmel over mig -… ”
(læs selv! ”Hosekræmmeren”).
St. St. Blicher blev jo født i Vium 1782, hvor hans fader var præst. I 1819 blev han udnævnt til
præst i Torning og Lysgaard i udkanten af Grathe Hede og Alheden, hvor vi kan finde spor efter
”Hærvejen”. Ikke langt fra Vium ligger herregården ”Avnsbjerg”, som ejedes af Blichers moders
morbroder Sten de Stensen, efter hvem han blev opkaldt. Her færdedes Sten meget i sin barndom og
omgikkes ”Skytten på Avnsbjerg”, hvis virkelige navn var ”Guillaumme de Marfonniere!” Skytten
ligger begravet på Vium kirkegård, hvor vi besøgte hans grav. Læs de to noveller!
På vor videre fart besteg vi ”Lyshøj”, fra hvis top der er en vid og storslået udsigt over den flade
hede! – Her står også en mægtig granit- mindesten for at ære hedens elsker! Vi passerer Dollerup og
kører vesten om Hald sø. Vi trækker cyklerne hen over Dollerup Banker og ”hviler en stund på
Niels Bugges bænk” med den herligste udsigt over søen; men også de lyngklædte bakker i sig selv
er en oplevelse, der gør, at man nødig løsriver sig fra stedet.
Vi besøger ruinerne af Niels Bugges borg ude i søen, og vi kigger også indenfor i Hald Hovedgaard.
Vi husker Blichers novelle: ”Jøderne på Hald”; men løsriver os! Viborg lokker i det fjerne.
Selvfølgelig burde vi være forblevet her i længere tid. Alene Domkirken er nok til at holde på os!
Og vi aflagde da også et godt besøg her i Joakim Skovgaards selskab. Hans storværk, freskerne,
med motiver fra det gamle og det nye testamente undgår ikke at gøre det største og dybeste indtryk
på beskueren! Jeg har hørt adskillige udtrykke kritik af dette storværk! Det har ikke ændret mit eget
syn og min egen betagelse! En dybt religiøs, folkelig, national og dansk kunstner! –
Viborg bærer i alt præg af at være Jyllands Hovedstad. Herfra udgår Hærvejen, og her holdtes der i
gamle dage Landsting, for øvrigt stadigvæk. Her har det jyske forsvar sit hovedkvarter. Viborg har
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således båret præg af uniformer igennem århundreder, et præg, som byen har bevaret den dag i dag!
Det er en ”fornem” by. Her har også ”Hedeselskabet” sit hovedsæde, og her glemmes ikke Dalgas’
navn. –
Skive ligger inden for dags- marchens rækkevidde, og der søger vi vandreherberget i Krabbesholm
håndværkerskole. Udmærket! – Vort besøg fandt sted, den 12. juli 1950. I hvilken rækkefølge vi
besøgte seværdighederne, husker jeg ikke; men besøget ved Skive gamle kirke på kirkebakken
glemmes ikke. Her er der en storslået udsigt over Karup å og engene. Her findes der også en
skulptur, ”Karup-pigen”, af en ung kvinde, der skuer ud over hele herligheden. Jeg husker dog ikke
kunstnerens navn og heller ikke kunstværkets navn.
Landevejen eller ”promenaden” langs Skive fjord er meget smuk, og her besøgte vi ”Krabbesholm”
højskole. Krabbesholm var en herregård, der som så mange ”lidelsesfæller” har fundet en anden
anvendelse. – Jeg vil dog her på Krabbesholm mindes maleren Christen Dalsgaard (født 30.10
1824). Han var søn af hovedgårdsejer: Jens Dalsgaard til Krabbesholm. Som maler er han kendt og
elsket som hedens skildrer og som en kender og fremstiller af hedens folk.
Han var ansat som tegnelærer ved Sorø Akademi fra 1862 til sin død 1907. Således ser vi hans
maleri af ”Stengangen” på Sorø Akademi i ”Grønne Sal”. Osv.

Christen Dalsgaards maleri af Stengangen

Vi var jo på sommer-ferie-udflugt, og vi havde tid nok, og så måtte vi da besøge den navnkundige
borg: Spøttrup i Vest-Salling. Da jeg ikke havde besøgt Salling før, havde jeg dannet mig et ganske
andet billede af borgen på forhånd. På turen hen over det skønne land havde jeg forestillet mig, at vi
på lang afstand ville kunne få øje på borgen med tårn og tinde. Det var jo en temmelig skør tanke,
da jeg jo nok vidste, at borgen havde volde og voldgrave. Pludselig – om jeg så må sige – lå borgen
for vor fod: ”Imponerende!”
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Borgen er gammel – fra det 13-14. århundrede og har tilhørt Viborg bispedømme. Senere er den
gået fra ejer til ejer, indtil den købtes af Peter Nissen og hans søn Niss Nissen. De drev en stor
studehandel og blev rige folk. Velsagtens har disse to ejere syntes, at de savnede boglig dannelse,
for de stiftede et stort legat til Aalborg Latinskole. Det uddeltes hvert år til jul til flittige elever!
Således fik jeg 20.- kr. årlig, hvoraf de 10.- kr. blev hensat til hjælp efter studentereksamen, for at
man ikke skulle gå og klatte pengene bort. –
Først da jeg nu i 1950 besøgte Borgen, gik det op for mig, at jeg i grunden burde sige pænt tak til
den ædle giver; men det var for sent – han døde 1848 og Spøttrup skiftede ejer.
Da han jo blev en meget rig mand ved studehandel, har jeg gjort mig mine spekulationer, om der skulle være nogen
forbindelse mellem studehandel og studium og studenter! - Hvem ved? Nej! Sandheden er sådan: Niss Nissen (17711848) gik i skole i Ribe Katedralskole, men blev kun 17 år gammel taget ud ved faderens død, idet han måtte hjælpe
moderen med driften af gården Spøttrup i Salling. Denne afbrydelse af hans studier beklagede han altid meget; men et
grundlag havde han dog vundet, han var bestandig en ven af god læsning, mest historisk, og han kunne sin Holberg!

Spøttrup efter Achton Friis. De Jyders Land 1962
Tegning af Johannes Larsen

Spøttrup, som han overtog efter moderen, var nu en ”studegård”, men han havde, som det er sagt,
ikke blot indsigt, men også sindelag til at drive en gård af denne slags, og ved sin nøjsomhed og
dygtighed nåede han fra små kår til velstand. Han havde ingen børn, men han gjorde de fattige og
skoleungdommen til sine børn.
”Ved sit testamente af 1845 (konfirmeret 1851) bestemte han, at hele hans formue skulle deles i 50
lige store lodder, og de 10 af disse skulle skænkes til skolerne i Ribe, Aarhus, Viborg, Randers og
Aalborg med to til hver. Den uddannelse, han selv havde måttet savne, ville han hjælpe andre jyske
drenge til! Dermed er det største legat, der hidtil er givet til dansk skolevæsen, i alt 130.000 kroner,
blevet oprettet. Ved Aalborg Katedralskole kan omtrent 1300,- kr. årlig uddeles”.- (Citatet er taget
fra: Kjeld Galster) ”Aalborg Katedralskole 1540 – 1940”
Jeg siger hermed den ædle giver tak!
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Da Niss Nissen var død barnløs, gik godset over til et konsortium for til sidst at havne i familien
Tofts eje. Borgen blev forsømt og forladt; men ”trods forfald og omdannelse er Spøttrup dog endnu
en af Danmarks bedste typer på en middelalderlig borg”. –
Jeg citerer: Achton Friis: ”De Jyders Land” Bd. I. side 394.
”Men selve skipper Clement foer ikke stort værre frem mod den (Spøttrup), end dens ejere i den
nyere tid, lige fra Breinholt (Konsortiet), som fik den i eje i 1855 og var den første, som begyndte
på dens ødelæggelse, og til dens sidste private indehavere,” - - ”Hvordan det nu står til med denne sjældne bygning, som det skulle være en national sag at bevare,
ved enhver, der har set den og fulgt dens sikre undergang! De anstrengelser, der er gjort for at
bevare den, er strandet på dens ejeres totale mangel på forståelse.” –
Så følger en dramatisk beskrivelse af forfatterens besøg:
”Jeg skal ikke gå i enkeltheder med beskrivelsen af borgens indre, af riddersalen med de nedbrudte
mure, de ødelagte kældre og dens hele sørgelige tilstand. Det er hverken fristende eller appetitligt
at snuse i dens kroge. Jeg har set forfaldne gamle bygningsværker i mængde, især i udlandet; men
ingen som denne. Spøttrup er fra en herreborg forvandlet til en rotterede og en mødding så
afskrækkende, at man gyser ved at betræde den. Den er offentlig tilgængelig for betaling, og
tusinder kender den, så den får lejlighed til at tale for sig selv. – Men at denne bygning stadig
befinder sig på private hænder, forekommer mig at være en skam for landet. Hvilken sans for
fortidsminder, hvilket tempo og hvilken tålmodighed i dette folk!” –
Fodnote: Indenrigsministeriet har senere overtaget Spøttrup. Den er i dag gennemgribende
restaureret og indrettet til museum! 1940.
Nu besøgte Else og jeg borgen i 1950. Den fremtræder nu i smukt restaureret tilstand. Den er
museum. Ja! den er næsten over- restaureret. Gravene er rensede, voldene er bragt tilbage til deres
oprindelige højde og smukt græsklædte, og borggården og borgens indre er smukt istandsatte. Det
var en stor glæde at få dette minde og dette indtryk med på den videre tur.
Efter dette besøg i Spøttrup med den skumle skildring af forholdene der, men tillige med viden om,
at der er rådet bod på forsømmelserne, styrer vi vor færd tværsover Salling til Jebjerg og Jenle med
den storslåede udsigt ud mod Astrup Vig: Vi ankom dertil tidligt på eftermiddagen efter middagen i
Spøttrup. Høfligt spurgte vi, om det var muligt at hilse på Nanna, Jeppe Aakjærs hustru og fru
Timmermanns veninde. Jeg havde som ungkarl truffet dem hos fru Timmermann, og de havde
besøgt os i Molbechs Hus.
Fru Aakjær sov til middag, men vi fik opfordring til at se lidt på omgivelserne, til der blev ”kaldt”.
Else og jeg slog os ned på skrænten udenfor gården og nød udsigten, den udsigt, som Jeppe selv
havde nydt! Så tiden faldt os ikke lang. Vi blev budt på te; men vi bedyrede, at vi ene og alene kom
for at hilse på! ”Vi ville ikke sprede uhygge”. Vi blev ført op i Jeppes studereværelse, som stod
urørt fra hans tid med bøger og billeder, mest digtervenner. Vi beså haven og møllen! Gården var
forholdsvis ny og velholdt, og vi besøgte festpladsen, hvor de store Jenle-fester blev afholdt, og
hvor kunstnerne havde optrådt med musik, sang, oplæsning og taler, mest politiske; Aakjær var jo
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radikal og almue-ven, der talte ”de lavest lønnedes sag”, og tegnede billeder af slidsomme kår og
fattige fornøjelser!
Jeg husker jo det hele fra min barndom på landet, og på digternes kamp på så mange måder for at
forbedre almuens forhold, og det gav jo spændinger! Jeg husker fra et besøg hos sogneråds
formanden i Hvorup, hvor samtalen kom på Jeppe Aakjær og hvor han advarende så på mig: ”Jeg
vil ikke høre ham forsvaret! Det er en skarnsfugl, der kaster skarn i sin egen rede!” Disse ord har
jeg aldrig glemt! Jeg har heller aldrig glemt sognerådsformanden! – Men dette er en anden sag – et
sidespring!
Nu! Mens jeg sidder og skriver dette, spørger jeg mig selv, hvorfor jeg i grunden i det hele taget
opsøger dette sted? Og jeg erkender klart, at jeg er dybt, dybt rodfæstet i Jyllands natur, dens
folkeliv og kultur. Og jeg føler, At Jeppe Aakjær i høj grad har været medvirkende til denne
erkendelse. Lad gå, at hans taler, romaner og skuespil har haft deres tid og har sat deres spor. Som
lyriker vil han leve og virke, bistået af komponisterne og de folkekære sange!

Jenle 1909. Foto fra internettet

Vi tager afsked fra Jenle og siger farvel til fru Aakjær, og et smukt minde rigere sætter vi kurs mod
Glyngøre og Nykøbing Mors. (Færge), hvor vi overnatter. Herfra husker jeg ikke meget; vi styrer
lige mod Vilsund og Thisted for ”at slappe af” i amtmandsboligen i Thisted hos amtmand Hans
Egedorf og Henne! (13.7 1950).
Og her var vi vel bjærgede i vennernes trofaste og kærlige beskyttelse! Thi vi var i ordets bedste
betydning hjertevenner!
P. K. Winther (Fanø), Svend Christensen (Thisted), J. P. Langdal (Randers), Egedorf, også kaldet
“Madsen”. (Fyn) og Jørgen A.A. Andersen (Helsingør) og mange flere. Jeg kan sige med Blicher i
hans digt: ”Søren Kanne”, sidste strofe:
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”Og Fynbo og Jyde og Sjællandsfar –
Til eet hus vi alle jo høre.
Gud Fader os alle i Troskab bevar -!
Og alle til Evighed føre!”

Vi mødtes en dag i 1915 på Regensen og tabte ikke hinanden af syne gennem alle årene.
I denne hyggelige og familiære atmosfære overtog vi styret og fik hidkaldt Aage Terkelsen og hans
kæreste Grethe Bak. Vi havde en hyggelig ”forlovelsesfest” i al hemmelighed. Han blev student
1942 og i 1950 var han altså ung sygehuskandidat i Thisted. – Dagen efter skulle Egedorf på
embedsbesøg i Hurup pr. bil og han syntes, vi skulle se lidt mere af Danmark, og tog os med til
Hurup og derfra til Vestervig. Ved indkørslen til Hurup ”hakkede” han os af, så at vi ved egen hjælp
kunne bestige ”Ashøj”: Et søgt udflugtssted, hvor der også holdtes og holdes politiske møder. En
storslået udsigt! Derfra kører vi til Vestervig, denne mægtige kirke med kirkegården og ”liden
Kirstens grav”. Men jeg tror nok, at Else nød at opleve Thy på den måde!
Næste formiddag tog vi afsked, selv om vejret var knap så indbydende. Vi tog toget til Fjerritslev
og cyklede så til Svinkløv for derfra at cykle langs stranden til Blokhus. Jeg elsker den cykeltur,
fordi jeg elsker Vesterhavet! Else var, så vidt jeg husker, knap så forelsket. Vi havde strid modvind,
og det er jo ikke alle, der elsker stormen for stormens skyld; men vi nåede Blokhus, nød en
hjertestyrkning og tog bussen til Aalborg! Om Else kan jeg med sandhed sige, at hun var en god rejsekammerat. Der var ikke noget vrøvl med
hende på hele turen, og jeg må jo nok indrømme, at jeg måske var for krævende. Kun én gang kneb
det: På turen fra Svinkløv til Blokhus i modvind langs stranden udbrød hun: ”Uha! Jeg hader
Vesterhavet!” ”Nej, Nej, Else det må du ikke sige”! Jeg havde netop taget hende denne vej for at
hun skulle lære Vesterhavet at kende og dele min kærlighed til det store vand med dets bølger og
brænding i storm og stille. Vi gik op i klitten og nød et stykke chokolade og tog et hvil!
Da hun fra stranden opdagede et lille hus oppe i klitten, spurgte hun, om det var Blokhus? – Det var
et lille vagthus, som strandvagten kunne benytte i tilfælde af, at der skulle være noget ”interessant”
at meddele. Det var ved ”Rødhus Klit”, som på det tidspunkt var noget af det ødeste på vestkysten.
Nu ser hun heldigvis med andre øjne på ”elementet”. Om hun ligefrem elsker det, ved jeg ikke. I så
henseende ligner hun sin moder som i mange andre henseender. Men at Aage og Gerda ka’ li’ det –
uden forbehold – ved jeg! Men vi tog altså rutebilen til Aalborg. Det må have været den 15. juli
1950.
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Cykeltur med Aage til Skagen 1950
I Aalborg, hos Erna og Ole ”rastede” vi et par dage! Og Else forblev hos dem i Klostermarkskolen.
Aage var der, da Else og jeg ankom fra Thisted! Onkel Ole havde lovet Aage at skaffe ham arbejde;
men det havde hidtil været umuligt! Der var ingen mangel på arbejdskraft! Høsten kom sent det år.
Og Aage og jeg besluttede at gøre en udflugt til Skagen! –
Vi kørte ad Sæbyvejen og passerede Vodskov. Vi gjorde holdt i Hjallerup, for Aage skulle da kende
skuepladsen for de berømte hestemarkeder. Jeg tror nok, jeg har fortalt ham, at disse markeder var
de største i verden. Husk på! Hjallerup ligger i Vendsyssel! Måske en overdrivelse! Men lad ham
blive i troen! Markedspladsen er en øde hedemark. I dagene forud for markedet er handelen begyndt
i Aalborg og Nørresundby. Umiddelbart før selve datoen er landevejen fyldt med heste! Der var
ingen jernbane på den tid, og hestehandlere fra ind- og udland stimlede hid.
Selve markedet varede to dage, og når handlerne var sluttet, så man så en endeløs kavalkade af
hestekobler bort fra Hjallerup. Der blev først drukket ”lidkøb”, så blev der kørt kapkørsel og slukket
tørst undervejs. Hele Vendsyssel var repræsenteret mand af hus! Konerne måtte ikke være med! Og
jeg gad vide, om der overhovedet fandtes eet ædru mandfolk i Vendsyssel i de dage! Husk på! De
havde jo ikke set hinanden i et helt år, og det skulle fejres! Og hvem der var glad! Det var
kromanden i Hjallerup. –
Nu var Aage og jeg på pladsen; men den var øde og forladt! Mage til leben og halløj skal man lede
længe efter! Det er et ”folkelivsbillede”, som man tænker tilbage på som værende interessant! –
formålet er jo at gøre en ”god handel”. Fra Hjallerup har vi åbenbart sat kursen mod Dronninglund
og Storskoven. Selve gården har været fornem og bygningerne smukke; men er nu i forfald. Da vi
var der, fik vi lov at komme indenfor. Under 2. Verdenskrig havde hovedbygningen været benyttet
af Værnemagten, og den havde ikke ”værnet” om hovedbygningen. Vi forlod ”hærværket” med en
følelse af skam!
Derimod var det en skøn oplevelse at køre gennem ”Storskoven” og nyde udsigten over trætoppene
fra ”Knøsen”, også kaldet ”Knaghøj”: Et højt stillads, bygget af træstammer! Mon det benyttes
stadigvæk? – Det var skrøbeligt, da vi var der! Det var jo endnu tidligt på dagen, så vi tog om ad
Voergaard, en skøn hovedbygning, der har haft en omtumlet tilværelse, men som i min ungdom
ejedes af apoteker Strøyberg i Aalborg. Nu ejes den af Malteser ordenen og er vedligeholdt,
restaureret i tip top form. Vi blev ikke budt indenfor!
Og så gik turen til Sæby! Det er en smuk by, og beliggenheden ud mod Kattegat er skøn. Men vi
hastede videre mod Frederikshavn.
Frederikshavn den 17. juli 1950.
Når man fra det fjerne skimter byen, tror man, at man er ved vejs ende, og man træder lempeligere i
pedalerne; men nej! Der er i grunden kun én gade, og den er 3 km lang: 3000 meter. Og herberget
ligger helt mod nord, og det kaldes ”Fladstrand”. – Men det fortjener en særlig omtale. –
Man kan ikke just sige at vandrehjemmene lokker med hygge eller velvære. Der er, hvad der skal
være, og ikke mere – knap nok så meget. Men så byder de på andre fordele. F.eks. husly og
forplejning til små priser. Jeg er jo ude for at ”gøre Danmark”, for at vise min søn de kulturværdier
og nationale minder som fædrelandet har at byde på i så store mængder. –
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Vi er altså nu i ”hjemmet”: ”Fladstrand” i Frederikshavn. Det havde under 2.verdenskrig været
marine-kaserne for tyskerne! Og det har jo nok været skueplads for alt andet end kultur. Det var
faktisk en sovesal for marinesoldater. Sengene var stålskeletter i 3 etager. Aage fik plads i 3. etage,
og jeg i 2. etage. I nattens løb faldt Aage ud af sin seng. På vejen nedad fik jeg fat i ham ud for 2.
etage, uden at der skete ham nogen overlast. Det var en interessant oplevelse, før vi begav os ud på
de ”kulturelle” oplevelser.
Først besøgte vi havnen, og der var der nok at glæde sig over. Blandt andet holdt skoleskibet på det
tidspunkt øvelse her forud for togtet! Og drengene stod til tops i ræerne. Men også Pikkerbakkerne
og udsigten over havnen og ind i landet var en oplevelse, der fik os til at gnide ”søvnen” af øjnene.
Hvor er byens beliggenhed skøn! – Vel at mærke, når man har lagt vejen op ad bakkerne bag sig og
efter at have nydt udsigten kan glæde sig til ”nedfarten”! Og nu satte vi kursen mod:
Skagen
Når man på sådan en cykeltur passerer steder, der anslår kendte strenge, drejer man ind og aflægger
stedet et lille besøg! Og således aflagde vi også gården ”Bangsbo” et lille besøg. Det var selve
navnet ”Bangsbo”, der vakte min opmærksomhed.
Vi drejede altså ind til ”Bangsbo”, der nu er museum. Her mindedes jeg forfatterinden: Hulda
Lütken, der har skrevet en række særprægede bøger, der ikke lader os glemme, at hun er Vendelbo:
degnedatter fra denne egn. Hun boede i sin hjemegn: Bangsbo- strand, og hendes første bog:
”Degnens hus” vakte opmærksomhed. Hun skildrer egnen og karakteriserer vendelboerne med dyb
fortrolighed med deres egenart og særpræg. Hun døde 1948.
En række romaner behandler netop denne egn og dette miljø. – I Bangsbo Museum findes der
mindestuer om hendes person. Det var just i tiden omkring hendes død, vi aflagde besøg. Da var
museet lige åbnet. For øvrigt har gården Bangsbo tilhørt slægten Arnfelt, der også ejede Sæbygaard.
Og så ruller vi videre nordpå langs Kattegats kyst mod Skagen. Og nu forandrer landskabet
karakter: Jerup hede. Vi begynder at nærme os ”Sandflugts-landet”: ”Raabjerg Mile”. – Fra min
tidligste barndom husker jeg navnet: ”Gaardbogaard” og ”Gaardbosø”. Personnavnet: ”Larsen
Gaardbogaard”, betød navnet på den mand, der gennemførte udtørringen af Gaardbosø og således
skabte godset: Gaardbogaard: ca. 1000 tdr. land glimrende jord. Vandet ledes gennem en kanal ud
til Kattegat: Knasborg Aa syd for Aalbæk. – Vest for ”søen” findes endnu mergelbanen, der vidner
om det store indvindingsarbejde omkring århundredskiftet.
Men nord for en linje Aalbæk – Raabjerg Mile befinder vi os i Sandflugts – landet, i den del af
Jylland, der med rette betegnes: ”Skagens Land”. Og nu vil jeg henvise til værket: ”De Jyders
Land” af Achton Friis: Bind II: side 308 ff. Citat:
”Det er naturligt at benytte Skagens by som udgangspunkt for ekskursioner i disse nordligste egne.
Den mærkelige købstad, som i løbet af en god menneskealder har forandret fysiognomi fra et
gammeldags fiskerleje til en moderne turistby og har fået sin mægtige fiskerihavn og en tusindtallig
befolkning, har trods alt endnu enkelte steder, godt gemt mellem de nye kvarterer, som bærer ikke
så lidt af det gamle præg.

315

Og mellem byens ældste beboere findes stadig folk, der har levet det strenge liv på havet fra før
havnens tid, og i hvilke den gamle surdej ikke er udryddet – prægtige mennesker, der endnu er
omtrent sådan som da deres kyster blev opdaget af det store kunstnerkuld for tresindstyve år siden,
og som var i deres bedste alder, da jeg for tredive år siden første gang gæstede stedet. –
Første gang jeg på denne min Jyllandsrejse kom hertil, var med bil fra Tværsted tværs over tangen
og over Aalbæk. Det havde øsregnet omtrent en måned i træk, og af alle de elendige veje, jeg har
befærdet under denne 3-årige rejse gennem halvøen, var denne den forfærdeligste. Omtrent hele to
mil fra vestkysten til Kattegat skrumplede vognen som en dragkiste i storm op og ned ad alendybe
huller i den fuldstændig opblødte vej, så voldsomt, at jeg ustandselig slog hovedet mod loftets
jerntremmer og et par gange var nær ved et knock-out.
Det sidste stykke vej fra Aalbæk til Skagen var ikke stort bedre. Jeg ankom sent på dagen til mit mål
i form af en pakke bankekød. Men Degn Brøndum tog imod mig og førte mig ind i sit hemmelige
laboratorium, og ved hjælp af en sekshestes cocktail bragte han hurtigt eksistensfølelsen til live i
mig. Han har før kureret trætte folk – mandfolk og bragt dem både i ”spise- og arbejdsdygtig
stand”
Citat sluttet! – Og så må I selv læse videre eller – hvad jeg tilråder – selv gå på opdagelse! –

Raabjerg Mile. Tegning af Johannes Larsen. ”De jyders Land” 1962

Allerede i min tidligste barndom begyndte ”Skagen” at spille en rolle for mig efter mine
omgivelsers beretninger. Og nu var Aage og jeg på skuepladsen. Fra billeder kendte jeg den
tilsandede kirke, og så dannede man sig sine forestillinger. Virkeligheden ser jo nok så dramatisk
ud! Sandheden er følgende:
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”Næppe noget sted får man et stærkere indtryk af sandflugtens magt og virkninger end ved Skagens
gamle kirke, øst for hvilken en lille stump af landskabet endnu er sparet for granplantning, og hvor
foruden Hjælmen noget mager Sandtidse, Hybenrose, Revling, Lyng, Klokkelyng og en mængde
brogede blomster dækker sandet – Stedmoderblomster, Røllike, Agersvinemælk, Kællingetand og
Snerre osv. osv.” – Citat efter Acton Friis (side 314 ff.).
”Medens den sydligere liggende Gaardbo Sø, der i sin tid var to mil i omkreds, allerede var
udslettet af sandfygningen omkring det 18. århundredes begyndelse, nåede sandflugten først i 1775
sit højdepunkt her på stedet, da det på Store Bededag hændte, at en heftig storm af nordøst sendte
sådanne sandmasser ind over landet, at de trængte helt ind i kirken og truede med fuldstændig at
begrave denne samtidig med, at store dele af bymarkerne forsvandt for stedse. – I de følgende år
måtte man grave sig igennem, når man ville til gudstjeneste i kirken. Allerede 1795 nødtes man til
at nedrive det brøstfældige skib, mens det halvt begravede tårn endnu står og viser stedet, hvor den
anselige Sankt Laurentii Kirke med sin hellige kilde har ligget, - i sin tid Vendsyssels længste
kirke!” –
Jeg vedlægger et billede af Drachmanns grav i klitten. Drachmann døde i januar 1908, og efter hans
ønske blev hans urne anbragt i en ”gravhøj” i klitten. Oprindelig var graven åben, for alle vinde!
Lyren fortæller om, hvem han var, og hvad han stod for:
”Tag mig på det vide – som et hav – i store åbne træk!”
Han gør sig til et med havet!

Drachmanns grav på Skagen
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Men graven måtte flyttes! Den kunne ikke modstå stormen og havet og sandflugten! Vi behøver jo
bare at tænke på verdenskrigen, hvor havet og stormen ”spillede bold” med de tunge cementbunkers, som tyskerne byggede for at hindre fjendens angreb fra vest.
”Taarn og Tinde Tid forøder!
Fortids Minder Fremtid føder!”
Thor Lange

I sine digte har Drachmann sat sig selv det varigste minde! –
Efter at jeg i dag – 10.11 1976 – sammen med Aage har aflagt besøg ved Drachmanns grav – i
tankerne! har jeg taget Drachmann ned fra boghylden og alene – i tankerne – dvælet ved hans kunst
og ved hans kunstnersjæl, som den findes udtrykt i hans digtning:
Walther von der Vogelweide (ca. 1170- ca. 1230) (Den ypperste af Minnesangerne).
“Walther von der Vogelweide
døde; det er længe siden,
stor og liden
yder ham nu fuld respekt;
men man gransker ej hans vægt,
ej hans tale, gang og færden;
hvad han den gang var for verden,
er han ej for verden mer.
Hvad han sang, det har man glemt; Walther von der Vogelweide
bøded, med sig selv i fejde,
for sin dyre sangergave –
ellers var hans sange glemt”.

(Se tidligere)

Og så går turen videre til selve Skagen by med dens store fiskerihavn. Oprindelig var Skagen jo kun
et lille fiskerleje. Men bygningen af havnen var den naturlige årsag til byens vækst. En
forudsætning for byens berømmelse er imidlertid:
”Da der i 80’erne samledes en broget skare af skandinaviske kunstnere på Brøndums Hotel”. – Jeg
henviser til: ”Fortegnelse over de i Skagens Museum udstillede kunstværker”. (1955).
Peter Severin Krøyer (1851-1909)
P. S. Krøyer boede en del af sommeren 1879 i en lille fransk by: Cernay-la-Ville tæt sydvest for
Versailles. Han boede der i et hotel, hvor en hel række franske kunstnere holdt til, de havde malet
forskellige billeder, som smykkede spisesalens vægge, og Krøyer malede da også et billede
forestillende kunstnerne omkring frokostbordet og forærede det til hotellet. Senere er disse malerier
blevet spredt for alle vinde; Krøyers billede er kommet til Danmark, hvor det nu er i ”privateje”.
Det er altså naturligt at antage, at Krøyer har bragt ideen om en ”malerisal” til Skagen.
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I 1883 er salens realisation begyndt! Krøyer har udført de ældste portrætter i portrætfrisen og tillige
salens hovedværk: ”Kunstnerfrokosten” fra 1883. Dette år og de nærmest følgende år var Krøyers
lykkeligste år som kunstner. – I den følgende snes år fuldendtes portrætfrisen i alt væsentligt ved
portrætter malede af Krøyer, men navnlig af Michael Ancker.

P.S.Krøyers: ”Kunstnerfrokosten” 1883

De glade kunstnere, der i 80’ernes begyndelse samledes hos Brøndum, begyndte nu at blive til års,
og døden gjorde de første indhug i vennekredsen: Drachmann døde 1908 og Krøyer 1909. Få år før
sin død havde Drachmann i juni 1904 skrevet sit smukke skagensdigt: ”Erindring”: Et par strofer i
dette digt hentyder direkte til: Malerisalen.
”Flid fejred glade Fester,
og Salens Pryd blev til:
Her var ej Kunsten Gæster,
Men Herrer om man vil!
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Et skønheds Hjem man bygged,
u-selvisk, ungt og frit –
Da Salen så stod smykket,
gik skaren hver til sit”.
Det var ikke så sært, at kunstnervennerne undertiden med bekymring tænkte på, hvilken skæbne
salen ville få, når engang alle var døde og borte. Brøndum havde dog gjort sig sine tanker, men gik
stille med dem. Allerede på det møde, hvor museet stiftedes i 1908, forespurgte Laurits Tuxen,
Brøndum, om salens billeder var sikret Skagen, og fik til svar: ”Ja!”
Salen var og blev således det centrale i museumstanken, og efterhånden som denne modnedes, tog
Brøndums hensigter fastere form. Den 8.oktober 1926 afgav Brøndum følgende skriftlige erklæring:
”Herved erklærer jeg i tilslutning til min vilje, at samtlige malerier i mit hotels gamle spisesal samt
salens paneler og døre såvel som mine øvrige malerier og håndtegninger, som museet måtte ønske
at besidde, skænkes til Skagens Museum efter min og mine to søstre frk. Huldas og Maries død.”
I sit den 15. juni 1929 underskrevne testamente skænkede Brøndum ikke alene Malerisalen men
hele hotellet til Skagens Museum, og at Malerisalen først måtte flyttes efter den længstlevendes af
søstrenes død!
Man begyndte opførelsen af museumsbygningen 1929, og Ulrik Plesner byggede en sal svarende til
hotellets gamle malerisal, således at den med paneler og malerier lige kunne flyttes over.
Den 8. september 1945 vedtog bestyrelsen at foretage overflytningen og afholdt det sidste møde i
malerisalen på hotellet. Dagen efter nedtoges malerierne og sendtes til konservator på Kunstmuseet
i København. Panelerne nedtoges i begyndelsen af november 1945, og den 16. maj 1946
genåbnedes salen i museet. - Alt dette er værd at vide, når man betræder museets tærskel.
Jeg har opholdt mig længere, end I måske finder nødvendigt eller naturligt ved denne lejlighed; men
Skagen med alt, hvad dertil hører, har spillet en rolle for mig gennem en del og ikke en ligegyldig
del af mit liv! – Redningsmændene, deres liv og bedrifter vakte min beundring og vel også min
bevidsthed om, at Vendsyssel var en ikke uvæsentlig del af Danmark, altså min nationale følelse! –
Lars Kruse (skagensfisker og redningsmand i talrige bedrifter for mere end 200 mennesker)
druknede i en storm på søen i 1894. Da var jeg 2 år gammel, har vel ikke selv fældet tårer ved
budskabet; men mine omgivelser har ofte talt med beundring om Lars Kruse og hans mod! – Jeg har
ikke været ret gammel, før jeg i skolen for ”alvor” er blevet gjort opmærksom på Lars Kruse i
Drachmanns roman. Når jeg senere på mine besøg i Blokhus mødte havet i storm og stille, da har
blot synet af redningshuset og båden med de korslagte flag bevæget mig! Jeg har da i fiskerlejets
mænd set Lars Kruse gå igen og fyldt mig med ærbødighed! Men det skulle vare længe, før jeg selv
betrådte ”Skagens Sand”. – Det skete så sent som i 1950 – sammen med Aage! Før den tid havde
jeg altså kun et svagt begreb om kunstnerkredsens navne! Og da slet ikke om Brøndums Hotel.
Krøyers navn kendte jeg fra min gymnasietid. På væggen i mit hjems dagligstue hang der et billede
af min lærer i dansk: Hans Brix! Originalen var malet af Krøyer. I Hans Brix’es bog: ”Fagre ord”
fandtes dette billede på 1’ste side. Og min klassekammerat Thomas P. Hejle havde lavet en kopi, en
blyantstegning, en udmærket gengivelse, og foræret mig den! Jeg havde ladet den indramme, og
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den findes endnu i familien, men hvor? Dette billede er sikkert tegnet i Krøyers dødsår 1909 af
Thomas P. Hejle. Hans Brix var vor lærer i dansk i gymnasiet, og vi holdt begge af ham! Jeg har da
selv været 16 år gammel! –
I 1923 så jeg et marinebillede af Tuxen i Guildhall i London, og i 1924 stod jeg ansigt til ansigt med
selvportrætterne af Krøyer og Ancker i Ufficierne i Firenze. De var berømtheder uden for landets
grænser!
I vil vel spørge, hvorfor jeg dog ikke ”gav mig tid” til at smutte en tur op til drømmens mål:
Skagen. Det var også min mening at ville ”holde en fridag” og sammen med mine forældre i
sommerferien aflægge Skagen et besøg, men - i ”mellemkrigstidens onde år” var der ikke råd til
ekstravagancer. Det var pengenødens tid! Vi holdt os hjemme i ro – jeg i gyngestolen med en bog
eller i samtale med mor og far:
Dystre tider! Dystre dage! Dystre samtaler! –
Dette var årsagen til, at der ikke blev råd til ”udskejelser”. Først i 1938 tog jeg på kursus i
München, og i 1950 foretog Aage og jeg vandreherbergs- turen til Skagen. Og i 1956 besøgte
Lisbeth og Gerda og jeg Skagen fra Vrensted, hvor vi havde tilbragt nogle dage i Peder Madsen
Sørensens lægebolig.
Nu stod Aage og jeg på museets tærskel, og tæppet blev trukket bort fra dette berømte afsnit af
Danmarks kunsthistorie, kulturhistorie og naturhistorie.
Vi ser malerne for os: Deres selvportrætter eller som kunstnervennerne så dem. – Vi ser dem ved
staffeliet; i deres hjem og i kunstnernes glade lag. – Vi ser havet i ”storm og stille” med
Vendsyssels lyse himmel foroven eller storm og uvejr. Vi ser klitten og baglandet og fiskerlejets
kvinder og mænd i deres hverdag, hvad enten de opholder sig på stranden med snadden i munden i
sol og sommer, kvinderne travlt beskæftigede med at ordne og udruste båd og net til udturen eller at
lune hjemmet til modtagelsen efter nattens slid for at sikre det daglige udkomme.
Vi ser dem i deres enkle og nøjsomme hverdag, eller når bådelavet med formanden ved roret og
mandskabet ved årerne og – med livet som indsats står til havs for at redde de skibbrudne fra ”forlis
i tusindvis”. Det var ikke præget af fattigdom og slavesind, der inspirerede kunstnerne til deres
skildringer. Til trods for fiskernes enkle og fattige kår lyser disse kvinders og mænds skikkelser og
styrke – mod og vilje til at udfordre havet og vinde eller tabe. Ud fra disse skildringer føler man, at
kunstnerne elsker og beundrer disse deres venner og i dem ser hverdagslivets helte.
Kunstnernes beundring forplanter sig til beskueren, der forlader museet med et uforglemmeligt
indtryk!
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Johannes Ewald:
”Du danskes vej til roes og magt,
sortladne hav!
Modtag din ven, som uforsagt
Tør møde faren med foragt,
Så stolt, som du, mod stormens magt,
Sortladne hav!
Og rask igennem larm og spil,
Og kamp og sejer før mig til
Min grav!”

Skagen, Grenen. Postkort

Efter et besøg i Drachmanns mindestuer og ved Krøyers hus og på selve Grenen satte vi kursen mod
Gl. Skagen og Kandestederne ad trælse veje gennem sand og lyng og langs stranden. Vejret var
efterhånden blevet uelskværdigt; det var gråvejr, og vi havde modvind. Aage klarede sig ved at sno
sig som en slange fremad. Jeg trak cyklen. Blæsten kastede store klatter af skum og fråde imod os.
Vi følte os ikke rigtig tilfredse med behandlingen, og Aage lod en bemærkning falde om, at det nu
snart kunne være på tide at få ”en bid brød”, da han i de sidste timer havde måttet ”leve på sin
galde”. – Vi nåede Tannishus eller Tversted. Jeg havde tilbudt en bedre middag på hotel; men det
ville Aage ikke ”høre”, så vi gik ud for at fouragere i byen. Det var over lukketid; men vi fik mælk
og brød osv., og i en vejgrøft i læ for vinden styrkede vi os til turen til Hjørring.
Tversted indbød os ikke til ophold! Ad en meget bugtet vej ”vandt” vi ud på aftenen frem til
Hjørring. Herberget havde ikke – trods vor klynken og klagen – plads til flere af ”landevejens
børn”, og vi måtte søge frem til et privat logi, der for øvrigt var udmærket! Næste formiddag
tilbagelagde vi de seks mil til Aalborg.
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”Hjørring landevej” fra Hjørring til Nørresundby er snorlige; er således ret kedsommelig for
cyklister, men skærer sig frem gennem Jyske Ås til Brønderslev, derpå over ”Den store Vildmose”
og Rye Å til Sulsted. Der drejede vi af til Sulsted kirke, der er bekendt for sine skønne kalkmalerier!
Den har jeg i tidens løb besøgt mange gange af samme årsag.
Da vi besøgte Sulsted kirke havde jeg ikke indtryk af, at det interesserede Aage meget, og vi
fortsatte som sagt til Aalborg.
Men hvis nogen skulle have lyst til at studere kalkmalerierne grundigere, da henviser jeg til: Niels Mathias Saxtorph:
”Jeg ser på kalkmalerier”. En ganske ypperlig bog med en fyldig gennemgang af billederne! (Niels M. Saxtorph er
student fra Sorø Akademi og min elev i dansk (S. 1940)). Endvidere henviser jeg til: ”R. Broby Johansen: ”Den danske
Billedbibel, de middelalderlige kalkmalerier i de danske kirker” (1947).
Men mens jeg nu er ved dette emne, kan jeg ikke – for min egen skyld – lade være at dvæle lidt længere ved Hammer
Bakker og Vodskov Bakker. Denne så smukke egn har jeg elsket fra min tidligste barndom, thi fra vor egen lynghøj
kunne vi mod øst lade øjet hvile på Hammer Bakker, og senere gik vore udflugter ofte ”derop”. Min i år (1976) afdøde
broder Johannes og hans Ellen besøgte bakkerne hvert år, måske flere gange, når de rigtig ville ”sjæle”.
Der boede onkel Christian og tante Ane, fars broder og mors søster, på gården ”Skovlund” ved bakkernes fod og op
mod Vodskov kirke. Og der begyndte den ”park”, som Anders Olesen købte og skænkede til ”Botanisk Forening” i
1913 – 82 hektar, som ligger hen så nogenlunde i naturtilstand. Efter min mening kan den stå mål med Rebild Bakker
ja! overgår Rebild i skønhed. –
Sagfører Anders Olesen.
Sagfører Anders Olesen købte for sine rige midler store arealer i Vodskov: Vodskov Bakker. Da han var ugift og ingen
direkte arvinger havde, skænkede han alt til godgørende formål: Vodskov Kirke – Vodskov Skole og sørgede for, at
Vodskov Sygehus blev oprettet og overdraget til Sygeforsorgen. – Kirkens bygmester var Jensen Klindt, og selve kirken
var ”forbillede” for Grundtvigskirken i København! Ja! han satte sig rige spor i Vodskov og mange andre steder.
Fra Nørresundby, hvor sagfører Olesen boede i Østergade, og hvor han havde sin forretning, tog han hver dag til sit
private hjem i Vodskov, en stor villa. Det skete på klokkeslæt. Han var ungkarl. Måske lidt sær, og som tilfældet ofte er
med den slags ”store mænd” i store forretninger, var meningerne om ham delte. I udkanten af ”hans bakker” lod han
bygge en bondegård i gammel stil, men bygget for tid og evighed. Over døren var der – ligeledes i gammel stil –
bibelske ord og gamle ordsprog at læse.
Denne gård forpagtede han ud til en broder, der imidlertid ikke var hverken sær eller reserveret! Derfor blev det jo nok
ved forpagtningen. På det højeste punkt i bakkerne lod han ”opføre” en stubmølle, en rigtig gammel mølle, som han
restaurerede, altså udelukkende til sin egen ”fornøjelse”. Den er imidlertid nu borte. Sagføreren døde i 1929, og så ved
man jo nok, hvordan det kan gå! Blæsten – stormen – vejret har i hvert fald haft frit spil her.
Et stykke borte fra villaen inde i bakkernes ”dyb” lod han bygge en hel bondegård, firelænget. Det var en ren hedegård;
men den lod han opføre med et ganske bestemt formål! Som jeg før har berørt, blev der efter sagførerens ønske opført et
hospital på grunden for patienter, der trængte til hvile under rolige og sunde forhold, syge på sjæl og legeme. På denne
gård blev de beskæftigede, plejede og passede, såfremt de var i stand til fysisk arbejde. De var blandt andet
beskæftigede med markarbejde og vejarbejde. Det kom jo ikke an på hurtigt arbejde, men det skulle være ordentligt
arbejde.
En gang, da jeg alene på vandring gjorde turen fra Vodskov til Sulsted mødte jeg en ”fin mand”, der ønskede følgeskab.
I samtalens løb lod han falde – sådan ganske i forbigående – den bemærkning: ”Ja! jeg er altså Wilhelm II og ferierer
her for tiden”. Da vi var ved udgangen, takkede jeg for bekendtskabet og bad ham tilgive, at jeg måtte skynde mig
hjem. – Det var jo kort efter I. Verdenskrigs afslutning, så man kan ikke undre sig over, at han måtte trænge til ferie. –

Jeg tænker med ærbødighed på sagfører Olesen for hans vældige indsats i fredningssagen. Han har
været ”Dansk Naturfredningsforening” en god mand. Mens jeg sidder og skriver dette, læser jeg i
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Berlingske Tidende: ”Han reddede Hammer Bakker”. Et mindeskrift. Forfatteren: Niels Hedin.
Dette skrift er en smuk, velskrevet og vederhæftig bog. – ”En usædvanlig fornem sognehistorie, der
rækker langt ud over den lokale interesse”, siger anmelderen: Aksel Lassen. –
Fra dette svinkeærinde til Vodskov Bakker vender jeg tilbage til Hjørring Landevej ved Vestbjerg,
og heller ikke her kan jeg lade være at dvæle ved mine egne ungdomsminder.
Til højre for vejen ligger der nemlig et stort gods: Hvoruptorp. I min barndom ejedes godset af Jens
Peter Jensen. Han var en ganske overordentlig rig og dygtig mand. Hans fader, der lagde grunden til
rigdommen, hed selvfølgelig Jens, og han blev kaldt ”Jens Piner”. Da Hjørring Landevej blev
anlagt, siges han at have påtaget sig jordarbejdet med en del af strækningen. Man nævner 6 spand
heste i uafbrudt slid. Deraf hans navn!
Den tjente formue satte han i opkøb af mose- og engarealer: Hvorup enge og moser. Disse arealer
drænede han, og resultatet var store arealer af usædvanlig frugtbar jord. I min barndom blev det delt
til hans børn, der hver fik et gods: 1. Hvoruptorp, 2. Engholm, 3. Agdrup. Christian fik Hvoruptorp.
Ellen fik Agdrup, og Jane fik Engholm. Alle disse tre ”godsejere” var – nu er de vel borte – meget
dygtige, men sære ligesom faderen og vel også farfaderen: slidere!
Som gymnasiast i Aalborg Katedralskole var jeg kammerat med Christian og Ellen, der ligesom jeg
kom til Nørresundby ad forskellige veje; men vi mødtes på pontonbroen. Senere mødte jeg ham, da
han var garder i København. En tid gik han også i Hvorup skole hos lærer Nielsen. Vore veje
skiltes! Familien Jensen gik til landbruget, og her sidder jeg; men nu gik turen altså til Aalborg,
hvor jeg efterlod Aage, da vor tur til Skagen var lagt bag os!
Min broder Ole havde nemlig lovet Aage at skaffe ham lønnet høstarbejde i slutningen af ferien
1950. Høsten kom sent det år, og Aage skulle jo i skole (III.g); men det lykkedes Ole at skaffe Aage
høstarbejde hos:
Christian Jensen, ”Hvoruptorp! – Om sit arbejde på godset må Aage selv berette. Lønnen var lav!
Han delte de andre arbejderes kår. De var løse arbejdere, de såkaldte ”børster”. Aage har aldrig
klaget, højst ”knurret” lidt. Lisbeth har aldrig syntes om den disposition. Jeg selv nøjes med et
genkendende smil og en let hovedrysten – ellers tavshed! (Christian Jensen døde den 14.september
1977).
Bag Hvoruptorp ude i mosen ligger ”Mosegården”, som også er en særdeles frugtbar gård. Ejeren:
Søren Kristian Pedersen, også kaldet ”Mosemanden”, kendte jeg godt af udseende og omtale. Han
søn Erik Pedersen hørte til vor omgangskreds: Stille og tilbagetrukne folk, om hvem der kun er godt
at melde. Vi tænkte og talte om dem med respekt og ærbødighed som mennesker, man ”så op til”. –
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Hjemturen med Else
I Aalborg fik vi en god modtagelse hos Erna og Ole på Klostermarksskolen, hvor Else jo nu havde
samlet kræfter til hjemturen. Her efterlod jeg Aage som jo altså fortsatte sin ”ferie” hos Christian
Jensen på Hvoruptorp. Else og jeg cyklede derpå til Randers over Lindenborg og Hadsund, en
meget smuk tur gennem et landskab som jeg ikke var så bekendt med, og fra Hadsund over
Mariager videre til Randers, hvor vi overnattede hos Inges fader (Inge er altså Pouls Inge i Ranum).
Syd for Mariager passerede vi Gassum, hvor ”American Prospecting Company” søgte efter olie.
Mere interessant for os var besøget i Hvidsten Kro, hvor familien Fiil havde gjort kroen bekendt
ved deres indsats i modstandskampen, og hvor adskillige af familiens medlemmer måtte bøde med
livet. En strøm af turister lagde vejen om ad Hvidsten Kro. –
For Else og mig gjaldt besøget her også Spentrup, hvor St. St. Blicher var præst, og hvor han døde
og ligger begravet på Spentrup kirkegård sammen med fru Ernestine. Mens vi er ved Blicher, vil jeg
dog lige nævne, at hans navn også er knyttet til ”Hohøj” ved Mariager. Efter at Himmelbjergfesterne var ophørt i 1845 forsøgte Blicher i 1846 at arrangere en fest på Hohøj.
Til denne fest havde Blicher skrevet digtet: ”Jyden”. Festen måtte aflyses, men digtet glemmes
aldrig! –
”Jyden han æ stærk og sej,
modde båd i nøj å nej.
goer ed op, å goer ed nier
åller do fåtavt ham sier.”
Osv.

Også Nis Petersen har skrevet et storslået digt om Hohøj:
”Mit land, så langt som jeg kan se,
står rejst i vrede,
mit lille land, som jeg har kendt
i smil i graad, står mørkt af had”.
Osv.

Efter et kort ophold i Randers cyklede vi til Aarhus for at nå båden til Kalundborg. Den nåede vi og
fik oven i købet tid til at besøge ”Håndarbejdets Fremme” i Aarhus. Vor modtagelse der var
nærmest kølig, men efterhånden aftvang Else dem respekt, da de opdagede, at de stod over for en
dame, der vidste, hvad hun ville!
Her købte Else ”stikkelsbærpuden”, - og et ”smørnæb” til sin moder! Den gave havde Else ærligt
fortjent som tak for godt makkerskab på turen fra først til sidst. Tak! –
Og så gik vi om bord på båden! Vejret var fint, og vi solede os på dækket og glædede os til tante
Ernas gode madpakke, men nu skal I høre: ”Ved siden af os sad to nydelige damer, åbenbart et par
hollænderinder, der også var blevet sultne. De fremtog af deres tasker nogle dåser: brød, margarine
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og sukker – hugget sukker! De smurte lidt margarine på nogle solide skiver franskbrød og spiste
hugget sukker til, og tilsyneladende nød de dette festmåltid over al måde!”
Og nu hviskede Else til mig: ”Far! Vi venter med vores frokost til senere!” Vi vidste jo, at tante
Ernas madpakker var så solide! fede! og kærlige! at man bedst kunne spise indholdet med ske!
Først da vi ad landevejen nåede ”Conradineslyst”, søgte vi læ i en høstak og gjorde os til gode, men
da var vi også godt sultne. – Fordi Else ikke kunne få det over sit hjerte at vise vor rigdom, mens
hollænderinderne måtte nøjes med bart brød.
Og så var vi i Sorø hos Gerda og Lisbeth, hvor vi fik en kærlig modtagelse. Øst – vest – hjemme
bedst, og ca. en uge senere ankom Aage, og så var den sommerferie 1950 forbi.
Jeg havde også lovet Gerda at tage hende med på vandreherbergstur. Dette løfte fik jeg heller ikke
holdt! Da hun kom til skelsår og alder, var tidspunktet forpasset. Hele ”livet” havde skiftet karakter.
Landevejene var usikre for vandrefugle og cyklister. Herbergerne havde i nogen grad opgivet deres
primitive præg, kort sagt! Vi måtte finde på anden adspredelse.
Ja! Verden er af lave!
”Småkravlet er ovenpå! Landet stander i våde!”. (Frit efter Drachmann).

326

Rektor Bohns sygdom og død – rektor Sigurd Højby
Jævnfør Årsskrift 1953-1954, som jeg selv har redigeret:

Under rektors sygdom fra 14. september 1953 varetoges rektorforretningerne af lektor Marcus
Pedersen.
Lektor dr. Helms, der havde vikarieret efter rektor Wesths død, ønskede ikke at lede skolen under
rektor Bohns sygdom. Og så kom turen til mig!
Rektor Bohn overbragte mig sin beslutning selv! Hans ønske, der nærmest havde form af en ordre,
modtog jeg, mens jeg i Molbechs Hus sad og spiste frokost. Da jeg kom op i klassen (III.gk), har
jeg åbenbart været lidt konfus: Jeg havde min serviet og servietring i lommen, og som jeg benyttede
som lommetørklæde.
Jeg troede jo, at der kun kunne være tale om nogle dage eller uger, da hans aftale med ministeriet jo lød på: ”Midlertidig
ordning”. – Først efter jul, blev jeg konstitueret, og denne ”konstitution” kom til at vare til rektor Højby’s ansættelse pr.
1. august 1954.
Dette skete den 9. september i al stilhed! Om tirsdagen, den 15. september foretog skolen sin årlige skoleskovtur til
Hillerød under Damgaard Sørensens ledelse. Bohn indfandt sig senere, mens eleverne festede ved Slotskroen. – Dr.
Rasmussen var hans læge og chauffør ved denne lejlighed. Rektor var i meget dårligt humør.
Torsdag, den 15. oktober: Den engelske ambassadør mr. Berthoud og frue besøgte skolen og kirken og Molbechs Hus
under ledelse af direktør Stevenius Nielsen – en meget interesseret gæst! –
Lørdag, den 21. november: Kongebal. – Rektor Stenbjerre (Nyborg) med frue og en del elever (damer). Bohn stiller
krav om, at jeg skulle være ”anstandsdame” i rektorgården. – Jeg bad lektor Juul Mortensen og dr. Helms komme til
stede, og påtage sig en del af underholdningen af de fornemme gæster! Jeg havde jo nok at se til endda! Ballet
afvikledes smukt. Jeg selv var nervøs! Lisbeth som sædvanlig rolig! hjemme og på ballet! – Jonas Bruun var hos mig på
kontoret: legatmøde! Det var et meget langt møde!
Torsdag, den 3. december: Kgl. Teater med III. g. og lektorerne: Ove Christensen – Molde – Pihlkjær og jeg med fruer:
”Henrik og Pernille” og ”Skønne Donau”. Efter teater: Soranersamfundets gæster til chokolade. –
Fredag, den 11. december: Skolekomedie: ”Et spil om en vej som til himmelen går!”
Lørdag, den 12. december: Baldurbal.
Mandag, den 21. december: Juleafslutning på Vænget og på Hovedbygningen. –
Alle disse festligheder skulle planlægges og ”holdes”, selv om rektor lå syg på rektorboligen! Dette utrygheds-moment:
Hvordan har rektor det? og kan festerne overhovedet afholdes? Der måtte disponeres fra dag til dag, og det var i
grunden det, der tyngede mest.
Men bortset fra disse repræsentative ”begivenheder” skulle det daglige arbejde jo passes. Lærermøder! lærermøder!
lærermøder i det uendelige. De var jo lovbefalede! Og jeg ønskede grundig besked om hver enkelt elev i de forskellige
fag! Dette for at kunne give god besked, når forældrene kom på besøg. Det var en stor betryggelse for mig selv, og
lærerne gik ind for dette og alt andet på den mest loyale og strålende måde! De vidste jo, at situationen var vanskelig. –
For mig og for skolen! –
Og så tog vi altså afsked med eleverne og kollegerne. Kontoret ordnedes, og jeg var glad, at jeg nu kunne puste ud i
familiens skød. Bortset fra et par problemer, som et par tankeløse gymnasiaster skabte, og som ordnedes ”håndfast”, var
det gået så godt – syntes vi da.
Men næppe var den sidste elev rejst, og Akademiet åndede julefred, før der meldte sig nye opgaver: Journalisterne stod
i kø for at få at vide, hvad skolen agtede at foretage sig i anledning af Holbergs 200 års dødsdag! den 28. januar 1954.
Det var en kvalificeret opgave, der skulle løses, og det viste sig snart, at jeg var udset til at være Prügelknabe.
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Kirkens kor var en ”skyttegrav”, da de middelalderlige grave skulle undersøges under Nationalmuseets ledelse. Ved
arkitektens hjælp blev der lagt planker over voldgravene, og Holbergs sarkofag blev gjort tilgængelig.
Og så kom endelig spørgsmålet om formatet af festlighederne her i Sorø. Hvem kom til stede? og hvor mange? Men
mine nerver stod dog først rigtig på højkant, da spørgsmålet blev, i hvilken rækkefølge honoratiores skulle frembære
deres hilsner. Jeg spurgte departementschef Vöetz, og hun ville spørge Statsministeriet – da gik det op for mig, at jeg
skulle ”fare varsomt” for ikke at komme i krig med Norge! Eller vor egen ”top”!
Nu kan jeg henvise til Årsskriftet for 1953 – 1954: ”Mindehøjtideligheden”. Frøken Vöetz foreslog følgende
rækkefølge: Departementschef Vöetz og kontorchef Ginsing, ambassadesekretær Hancke som repræsentant for den
norske regering. Teaterchef Brøndsted og direktør Berthold fra Det kgl. Teater. Kurator Koch fra universitetet og Sorø
Akademis økonomiske forvaltning. Direktør Louw fra Tersløsegaard- stiftelsen og prokurist Svend Clausen, Soransk
Samfund. Jeg selv sluttede af med nedlæggelsen af Akademiets krans. –
Eleverne var ordnede ned igennem midtergangen efter alder: II.g – I.g – R. Oppe i sidegangen med udsigt til sarkofagen
stod de små klasser, og oppe i selve koret lærerne med fruer og III.g. Alt forløb sikkert og smukt, og direktør Berthold
udtalte sin tak og anerkendelse med ordene: ”Bare nu jeg kan klare det lige så godt i aften”.
Efter højtideligheden i kirken indbød jeg på et glas vin; men Brøndsted mente, at det var bedst med en kop kaffe, og i
Grønne sal og Gule sal var der kaffebord med Holbergs billede for bordenden: Kolleger og fruer og III.g’s
”journalister” og ”præsidium”. Byens dagblade var indbudt og kom. Også denne sammenkomst var vellykket, og sten
på sten faldt fra mit hjerte. Skolen fik fri i anledning af højtideligheden, og kl. 12 gik turen med bus til København med
III.g og: Frk. Halskov og lektorerne Damgaard-Sørensen og frue, Nordahl Svendsen og frue – Balslev og frue – Raft og
frue og Lisbeth og jeg.
Forud for denne procession gik en forhandling med Brøndsted, der ville spare på pladserne i teatret om aftenen.
Afslutningen på drøftelserne blev, at hele III. g kom med og et dækkende udvalg af kolleger fra den ældste ende.
Alternativet fra min side var alt eller ingen! Det blev alt, idet Brøndsted udtalte: ”Jeg forstår på Dem, at valget står
mellem: ”skidt og kanel”! Mit svar: Tror De, at jeg kan se mine elever i øjnene, hvis jeg vælger og vrager mellem dem.
Nej! Altså Kanel!” –
Vi havde den dejligste aften: ”Maskerade” og sluttede af i restaurant Wivex med kaffe og dans og hjemkomst kl. 2 nat.
– Hjemme på skolen forestod dr. Helms festlighederne. Han havde selvfølgelig frie hænder! – således faldt den sidste
tunge sten fra mit hjerte. Den havde tynget i mere end en måned! – Før teatertid deltog vi lærere med fruer i
universitetets festforelæsning: Rektor H. M. Hansen. –
(Jeg henviser til Sorø Akademis Årsskrift 1953 – 1954: ”Mindehøjtideligheden” og dagbogen).

Og så gled vi stille ind i skolearbejdet. Nu var det jo studenterne, det gjaldt – og rektor Bohns
sygdom!
Efter nytår 1954 fortsatte Bohn som rektor i embedet, og jeg blev konstitueret! Men Bohn ønskede
ikke mere at ”se” protokollerne eller høre referater fra dagligdagen. Mine daglige besøg hos rektor
fortsatte som en vens besøg hos en god ven, der havde hans besøg behov. Havde vi ikke noget at
tale om, ja, da bare sad jeg der! Og nu på bagskud må jeg tilstå, at det blev et år, som jeg meget
nødig ville have været foruden! Alt det udvendige og formelle forsvandt. Lisbeth og sygeplejersken
og lægen og jeg var hans nærmeste hjælpere i ”nøden”, indtil døden indtrådte, mens jeg holdt hans
hoved i min hånd. Det var den 13. april 1954.
Mine besøg strakte sig som regel fra kl. ca. 8 til 10 aften, når jeg havde været på Vænget som
læseinspektor. - En aften, da han var i stand til at forlade sin seng, fulgtes vi ad ind til sofaen i hans
dagligstue. Siddende pegede han på et skovbillede af Neuhaus, som han holdt meget af, og sagde:
”Det skal De have, når jeg er død!” – Det hænger nu over vor sofa og er os meget kært!
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I dag, den 9. marts 1977 sidder jeg i min lænestol og betragter dette billede, nu på Elmevej. Det er
den første rigtige solskinsdag, som varsler forår. I haven lyser Krokus og Erantis og Vintergæk op
og fryder os. – Ikke mindst Lisbeth, der jo elsker blomster og forår og sol og sommer! I vil forstå, at
sære tanker går igennem mit sind. Bohn døde i 1954, 63 år gammel. Nu er jeg snart 85 år gammel.
Jeg har grund til at være taknemmelig, og det er jeg! –
Søndag den 11. april 1954. 50 af skolens elever konfirmeres af pastor Alsinger – derefter middag i
festsalen for konfirmanderne med pårørende. Jeg skulle bringe konfirmanderne skolens
lykønskning. – Umiddelbart før middagen blev jeg kaldt over til rektor. Han var da så syg, at han
vanskeligt kunne tale. Han ønskede lægen tilkaldt. Jeg måtte sende Gerda over til dr. Rasmussen. –
Jeg skulle jo ”trække i kjolen” og over at modtage gæsterne. – Det virkede brutalt på mig, at en af
gæsterne mødte mig med ordene: ”Vi mødte rektor i parken. Han så jo frisk ud!” Det var ved et
tilfælde rektors broder: Eigil Bohn, der lignede Bohn meget!
Jeg skulle hilse konfirmanderne og deres pårørende fra rektor! Jeg vidste jo ikke selv, om rektor på
dette tidspunkt levede. I kan sikkert forestille jer, hvilken sindsstemning jeg var i. Det rev og sled i
sjælen på mig – al denne uvished! – Men da jeg forlod selskabet og besøgte rektor, var han så
nogenlunde sig selv igen, og jeg kunne overbringe gæsternes hilsen!
Tirsdag den 13. april 1954 døde som sagt rektor Bohn! Da jeg kort tid efter gik over på
rektorkontoret for at ringe til overlæge Aastrup i Slagelse, der var rektors private læge, og som efter
aftale skulle besøge rektor netop ved denne tid, for at meddele ham rektors død og netop havde fået
forbindelse med ham i telefonen, måtte jeg afbryde samtalen, da et frygteligt uvejr gik hen over
Sorø: torden og lyn og orkan. En flamme slog ud af telefonen, og jeg måtte besinde mig, om der var
sket noget alvorligt med mig selv. Jeg gik hjem til Molbechs Hus gennem ”tjenergangen”, og der
stod havens folk og var chokerede. Hjemme var også Lisbeth og Jørgen og Vincens rystede over
uvejret! –
Tirsdagen den 20. april fandt begravelsen sted. Rektors kære, gamle elev pastor Busch, MunkeBjergby udtalte mindeord til sin gamle lærer fra prædikestolen, og hele det store følge fulgte rektor
Bohn til graven på Sorø ny kirkegård!
Efter begravelsen samledes nogle af følget i rektorboligen, og Lisbeth har i sin dagbog skrevet, at vi
var til middag i rektorgården om aftenen. Derom husker jeg intet. Da skolen samledes næste
morgen, mindedes jeg rektor i en tale, som kan læses i Årsskriftet for 1953 – 1954. Desuden
opfordredes jeg til at mindes Bohn i: ”Gymnasieskolen” og i skolens elevblad: ”Sic” –
Ved graven tog jeg afsked med følgende ord:
”På Sorø Akademis Skoles vegne bringer jeg her ved rektors sidste hvilested en sidste hilsen og tak!
Tak! For rektors vilje til orden og disciplin! Tak! For rektors vilje til sandhed og retsind i alt.
Dertil føjer jeg en personlig hilsen og dybtfølt tak for nært samarbejde og dyb fortrolighed og
trofast venskab, fra vi mødtes her for 34 år siden, og til døden lukkede rektors øjne.
Æret være rektor Bohns minde”.
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Fra nu af måtte vi jo koncentrere os om det næste store, der skulle ske: studentereksamen og
realeksamen. Lad mig forudskikke den bemærkning, at begge hold ”kandidater” var særdeles
flinke! F. eks. husker jeg, at de forud for deres sidste skoledag bad om tilladelse til at ”gøgle”, som
skik og brug jo var. ”Selvfølgelig! må I det; men husk på, at skolen har haft sorg!” – De aflyste alle
disse latterlige gøglerier og indbød i stedet skolens lærere til morgenkaffe med kringle! –
Eksamensskemaerne var alle meget hårde, men resultaterne var meget fine!
Også ”Overskæringen” forløb smukt med ”præsidentens” tak til skolen! –
Lørdag den 8.maj var der stor fest i Gule og Grønne Sal! Et af de fineste studenterhold, der er
dimitteret fra Sorø Akademis Skole, årgang 1929, altså 25 års jubilarerne ønskede at holde festen på
selve Akademiet.
Jonas Bruun: højesteretssagføreren, var komiteens formand og han henvendte sig til mig i min egenskab af skolens
leder på dette tidspunkt. Jeg havde faktisk været disse elevers lærer i tysk og dansk og de stod mit hjerte nær. Det har de
åbenbart selv følt, og det benyttede de sig af. Jonas Bruun udtrykte sine følelser på følgende måde: ”Festen skal ikke
holdes på ”Postgården” eller nogen anden Sorø-restaurant. Enten skal den holdes i skolens lokaler eller på et andet sted
- udenfor skolen! Nu står det til Dem at træffe den afgørelse! – Mit svar var følgende: ”Det kunne ikke falde mig ind at
vise skolens gamle elever ”en kold skulder” og nægte dem dette ønskes opfyldelse!”

Jubilarerne ville selv være værter og afholde alle udgifterne ved middagen osv. – Nogle af mine
kolleger kritiserede min afgørelse, da det jo kunne danne præcedens. Jeg selv så på det på den
måde, at hvad jeg bestemte under min korte konstitutions periode kunne ikke forpligte den
kommende rektor! Kritikerne deltog selv i festen, og den blev en stor succes. Her referatet:
Middagen blev indtaget i Gule Sal! Dørene ud mod altanen og Akademihaven og søen stod på ”vid
gab”! Solen dannede belysningen. Det var den skønneste maj- aften tænkes kan. Under middagen
blev der overrakt mig en check på 1200,- kr. til forøgelse af:
”Rektor Raaschou-Nielsens Mindelegat for en god Soraner”.
Efter middagen fortsattes samværet i ”Grønne Sal”, men nu var det fuldmånen, der afløste solen
som lysbringeren!
Søndag den 9. maj. Jubilarerne var skolens gæster ved skolens middagsbord, og bagefter modtog
Lisbeth 32 gæster i Molbechs Hus til afsked! Her hilste skolens kommende rektor: Sigurd Højby og
frue på jubilarerne. Højby havde anmeldt sit komme ”inkognito”! –
Blandt jubilæer står denne aften for mit øje med en særlig glans! Tænk jer! En skøn maj- dag og
aften; Fløjdørene på vid gab ud mod parken og søen! Tænk jer! De smukke sale i Akademiet, skønt
pyntede til fest! Og tænk jer denne kreds af mænd, forbundet ved kammeratligt venskab, enedes om
at vise deres gamle hjem, Akademiet deres taknemmelighed! Det er for mig et skønt og kært minde!
Under rektors lange sygdom vil det være forståeligt og naturligt, at vi samlede vore kræfter om
skolens hverdag! Men nu løftede der sig en stemning om fornyelse og faglig udvikling på de
forskellige faglige områder: museet – biblioteket – gymnastikken osv. Med andre ord: lærerne
ønskede, at vi udadtil gjorde opmærksom på, at vi ”levede” og ønskede udvikling og fornyelse.
Ministeriet måtte inddrages i ”debatten”. –
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I årets løb havde jeg embedsmæssigt lært fuldmægtig Palle Boelskov at kende som en venlig,
forstående og dygtig repræsentant. Efter aftale aflagde han os et heldagsbesøg. Alle interesserede
kolleger var ”alarmerede” og havde forberedt sig til dagen, og det blev en god dag! Han tog afsked
sent og var selv ”mæt af dagen”! Vi måtte jo heller ikke stå ”på bar bund”, men være forberedte, når
den nye rektor trådte til: NB. heller ikke, hvad planerne om det ”Nye Alumnat” angik.
Og så gik månederne maj – juni i deres sædvanlige urolige rytme: Den skriftlige eksamen
afsluttedes, og resultaterne sendtes til bedømmelse. Elevernes læsning blev passet flittigt!
Skemaerne var jo hårde og manede til alvor; og så begyndte censorerne at strømme ind, og
strømmen af karakterer førtes til protokol. Nogle bedre end andre, nogle vakte glæde – de fleste -!
nogle manede til alvor, som jo tilfældet er ved disse lejligheder.
Censorfrokosterne var i grunden fornøjelige: Censorerne var trætte og sultne! De blev mætte og
glade og hyggede sig, og eksamenstiden var forbi.
Det samlede resultat var fint! 4 studenter kappedes om førstepladsen, og nr. 1 blev Svend Erik Hansen fra Flinterup:
I alt 4 udmærkelser! Nr.1 blandt realisterne blev Bent Bryde Nielsen (Faxe). Han fortsatte i gymnasiet og tog en fin
studentereksamen 3 år senere, altså i 1957. Og nu brygger han øl i Faxe.
Dimittendgildet fandt sted den 21. juni om aftenen. Dimission og translokation den 22. eftermiddag kl. 3. Alt forløb
som det skulle og som sædvanligt! Sommerferien! Og før lærerne kunne sige farvel, afholdtes der optagelsesprøver i 2
dage: onsdag og torsdag den 23. og 24. juni 1954.

Ved kongelig resolution af 22. marts 1954 meddeltes der lektor, dr. phil. Poul Frederik Helms
afsked på grund af alder og i nåde med pension fra den 31. juli 1954 at regne.
Ved translokationen 1954 tog jeg selv afsked med Dr. Helms med følgende ord:
”I virkeligheden skulle dr. Helms have stået her som konstitueret rektor! Han var skolens ældste
lektor, men han bad sig fritaget. – Det er med vemod, vi tager afsked med dr. Helms. Han er først
og fremmest videnskabeligt indstillet, og at han ikke har ladet sig knytte til universitetet, skyldes
alene hans interesse for ungdommen. Sorø Akademi har været glad for, at han traf dette valg. Dr.
Helms sidder inde med sjældne pædagogiske evner, hans gode humør og den kunstneriske formåen
er højt værdsat. De vil efterlade et savn, som ikke kan erstattes”. ”Tak for mange års venskab!”–
(Død 6. april 1959).

Efter optagelsesprøvens slutning blev resultaterne meddelt på ”Stengangen”. Altid en gribende
begivenhed! Til dem, der havde noget ”på hjerte”, sagde jeg, at jeg gerne ville modtage dem på
kontoret i eftermiddagens løb, da jeg i de følgende dage havde meget at gøre, da jeg skulle rejse!
Kl. ca. 6.30 forlod den sidste kontoret! Kl. 7 havde kollegiet indbudt til ”lærerfest” i Gule sal. Her
tog kollegiet afsked med dr. Helms, og som sædvanligt blev rektor – i dette tilfælde mig – takket for
året, der nu var gået. - I aftenens løb opdagede Lisbeth, da jeg ved et tilfælde kom til at stå under en
lysekrone, at jeg så noget ”medtaget” ud, og hun foreslog, at vi skulle ”bege’ oss hem i sängen”!
Og det gjorde vi. Overgangen fra sliddet til ferie var jo en ganske brat overgang! –
10. juli 1954 udnævntes rektor ved Maribo gymnasium Sigurd Rasmussen Højby til rektor for Sorø
Akademis Skole fra 1. august 1954 at regne.
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Arosa Schweiz.
Da vi havde allermest at gøre på skolen, modtog vi fra Bente og Jules i Arosa, Graubünden en
indbydelse til hele familien til at bo i deres hus, mens de selv var i Danmark. Det skulle være en
”løn” for sliddet. Og vi tog med glæde imod indbydelsen!
Som Lisbeth har skrevet, var jeg i København den 26. juni og kom hjem kl. 2.30 eftermiddag. Mit ærinde var at bringe
ministeriet alumne-indstillingen. Boelskov tog venligt imod mig som sædvanlig og lovede hurtig ekspedition, da han
vidste, at vi hurtigt ville tage toget til Schweiz. Han kunne ikke ekspedere sagen straks, men først forelægge den til
godtagelse af den kommitterede, fru Thorkild Hansen. Han ønskede os god rejse! Jeg takkede for al venlighed, og da vi
kom til Arosa ventede godkendelsen på os der med ønsket om god ferie!

Og nu selve turen!
Vi afrejste med toget mandagen den 28. juni 1954 kl. 08.05 morgen: Regn hele dagen! Lisbeth –
Else – Gerda og jeg! –
Tirsdag, den 29.juni. Morgenmad på Basel banegård: Dejlig kaffe og boller!
Ved et bord ved siden af os sad et ungt par og nød morgenkaffen ligesom vi. De var inderligt
forvågede og for-rejste! Men det var Gerda altså ikke. Hun havde øjnene med sig: Hun hviskede til
os: ”Manden der er ”Hamlet” fra Shakespeare- skuespillet i Helsingør!” ”Nå”! Og direkte
henvendt til mig fortsatte Gerda: ”Far! Gå hen og hils på dem!” – Da jeg jo er vant til at adlyde,
rejste jeg mig og sagde, henvendt til den unge mand: ”Beg your pardon! But are you: ”Hamlet?”
“Yes! I am Hamlet!”– “My daughter has recognized you and wants me to introduce her to you!”
Parret var Claire Bloom og Richard Burton! Det var da et interessant møde lige i starten på rejsen.
I Arosa fulgte nu 10 dejlige dage med vandreture i den storslåede natur. En herlig ferie, trods det
noget lunefulde vejr! ”Arosa-vejr”; men opholdet havde fuldt ud tjent sit formål! – ro og hvile.

Arosa 1800 m.o.h. Postkort

Fredag den 23. juli: Dejligt at være hjemme. Alt i god orden! –
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Men jeg kom ikke hjem til ferie. Ansvaret beholdt jeg, indtil Højbys tiltrædelse, den 1. august. Og
straks måtte jeg sørge for timeplanen for det nye skoleår 1954 – 1955. Hvervet havde jeg fyldt i 28
år, men havde overgivet det til Aage Jensen. Han blev imidlertid syg: Basedow og måtte have orlov:
operation. Timeplanen kunne jeg jo nok lægge; men Højby’s planer kendte jeg ikke, f. eks. hans
egne private skemaønsker. Endvidere var der også ny-besættelser. Der var adskillige ”x’er og y’er
og z’er”. Men også dette fik jeg held til at klare. Højby var jo en yderst venlig og behagelig chef. –
Fredag, den 6. august 1954: middagsselskab hos rektor Højby’s. Torsdag den 12. august: eleverne
kommer! Det nye skoleår 1954-1955 begynder!

Rektor Højby’s rektorperiode 1954-1958
I sin bog: ”Som jeg oplevede det”, har rektor Højby redegjort for hændelser og begivenheder
vedrørende skolens liv i disse år. – Jeg selv fortsatte som rektors stedfortræder, når han ønskede min
assistance! Som sagt var han en særdeles venlig og behagelig chef! Vi omgikkes ham og hans frue
som gode venner og naboer. Jeg kan kun rette lidt ved Højby’s skildring af denne 4- årige periode i
Sorø Akademis Skoles historie.
Højby skriver:
”Der var adskillige – især gamle soranere – som var utilfredse med min udnævnelse til rektor i
Sorø, fordi man anede, at det ville medføre forandringer! Det kan heller ikke nægtes, at det var
både mit og ministerens ønske, at få ryddet lidt op, men jeg ønskede at starte blidt”. –
Det er især udtrykket: ”At få ryddet lidt op”, der falder mig for brystet. Når et sådant udtryk bruges,
falder læserens tanker jo straks og selvfølgelig på det skolemæssige forfald. Og her protesterer jeg!
Kollegiet var første klasse: dygtigt og loyalt! – eleverne var dygtige og loyale. Tonen var god,
eleverne indbyrdes og mellem eleverne og lærerne, og – resultaterne ved eksamen 1954 var fine:
Klassisk sproglig: 1 ug-, 2 mg+, 4 mg, 3 mg-, 1 g. = 11.
Nysproglig: 2 ug-, 2 mg+, 2 mg, 10 mg-, 3 g+ = 19.
Matematikere: 1 ug-, 9 mg, 9 mg-, 2 g+. = 21.

Højby siger om lærerne:
”Lærerne var gennemgående ældre og traditionsbundne! De fleste var dygtige og loyale, så vi fik et
udmærket samarbejde om de ikke altid lige lette opgaver, som skal løses på en kostskole!”
Hvorfor bruger Højby udtrykket: ”At få ryddet op!”
Hans bog udkom 1976. Ministeren var uden tvivl Jørgen Jørgensen! Ham har vi i Sorø intet at takke
for! Hvis Højby med ”oprydning” tænker på skolens bygningsmæssige forfatning, så kan han have
nogen ret; men rektor med hele kollegiet bag sig havde i årevis løbet regeringen på dørene med
ønsket om forbedringer: sovesalene – kamrene – mangelen på klasseværelser og udvidelser på
adskillige områder: biblioteket – fysisk samling – sportspladsen og badeanstalt – i det hele taget
moderne badeindretninger. Kurator Koch strittede imod og ville nøjes med lappeløsninger.
Kollegiet svarede ham: ”Så hellere: intet, indtil der bygges fra grunden!” –
Kontorchef Palle Boelskov besøgte (maj 1954) skolen en hel dag, og alle de lærere, der var på deres poster, hvor det
kneb mest, forelagde ham ved selvsyn alle manglerne og ønskerne: alle gymnastiklærerne – lærerne i fysik, kemi og
naturhistorie. Bibliotekaren. De inspektionshavende lærere, og til sidst blev lokalemanglerne påvist! Kontorchefen var
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en meget forstående gæst; men der kom jo intet ud af det på grund af ministerens manglende indsigt eller vilje eller
evne!

På dette punkt satte Højby ind, idet han jo var ven med Jørgen Jørgensen. Men hvorfor satte
ministeren sig ikke i forbindelse med lærerstaben, der alle havde haft skoene på og vidste, hvor de
trykkede: Nej! For Højby var det en let sag at overtage Akademiet – vel at mærke, når han havde
ministeren: Jørgen Jørgensen i sin lomme! –
Højby fik det lokalemæssige, bygningsmæssige vedtaget, men ikke sat i gang, og hvis man med
udtrykket: ”ryddet op” forstår dette, da kan Højby have nogen ret! Men man forstår vel i
almindelighed ved ”oprydning”: åndelig, pædagogisk slendrian! –
Højby var rektor ved Sorø Akademis Skole i 4 år! 4 år er for lidt i en sådan stilling, hvis det gælder
om at rette en skole op: pædagogisk, og hvad dens ånd angår!
Højby fortsætter: ”Alumnernes forhold var alt andet end gode. De sov i store sovesale på
hovedbygningen. Til hver sovesal hørte en bolig for en ugift lærer. Hans soverum! var adskilt fra
sovesalen ved en tremmelåge, så han hele tiden kunne se og høre, hvad der foregik. Drengene
kaldte det: ”abeburet”.
Der var to sovesale med hver 34 senge! Salene var store og højloftede. Der var vinduer mod øst – syd – og vest. Der var
også udluftning gennem loftet. Om dagen var salene aflåste, og vinduerne var åbnede. Om vinteren var der mulighed for
opvarmning, og jeg har aldrig hørt, at der var klager over kulde eller anden form for dårlig hygiejne. Sundhedstilstanden
mellem eleverne var god! Med hensyn til lærerens bolig, da bestod den af en stor stue og en lille stue; aldeles ikke et
”soverum”, der var adskilt fra sovesalen ved en ”tremmelåge”. Det var et vindue! Og jeg har aldrig hørt betegnelsen:
”Abeburet”, heller ikke, mens jeg beboede det. I det hele taget herskede der det bedste forhold mellem eleverne og os
lærere.
For øvrigt må man huske, at tiderne nu engang var således! Jævnfør soldaternes belægningsstuer. Jeg har selv prøvet
disse forhold på Sandholmlejren og i Kastellet. Og jeg er sluppet fra det med livet i behold. For øvrigt findes der endnu,
mindre sovesale på Akademiet for II. Og III.g, og eleverne foretrækker disse for enmandsværelserne, som blev indført
efter Højbys tid. Selvfølgelig burde sovesalene nedlægges, men enmandsværelserne med centralvarme og seng er nu
heller ikke ideelt.
Højby fortsætter: ”De hygiejniske forhold var meget ringe osv.”. Og så nævner han natpotterne og toiletterne. Om
natpotterne siger han, at der stod en natpotte under hver seng og dunstede ”hvis da ikke indholdet om vinteren var
frosset til is”. ( I parentes bemærker jeg, at der aldrig er blevet rapporteret om alumner, at de har lidt kvælningsdøden
eller er omkommet ved forfrysninger!). Nå! Højby omtaler disse potter for at få lejlighed til at krydre middagen ved
”Kongeballet” med en til lejligheden passende ”god historie”. – Men lad mig slutte denne omtale med en anden god
historie.
Da Nina Bang var undervisningsminister, aflagde hun en gang inspektionsbesøg på en soldaterkaserne. Under dette
besøg inspicerede hun også toiletterne. Kasernetoiletterne var jo lange og luftige indretninger: To rækker huller med en
skillevæg mellem rækkerne. Ved ministerens indtræden udbrød hun: ”Jamen Gud! Der kan jo blæse fra den ene ende til
den anden!” Borgbjerg, som ledsagede hende syntes, at historien var værd at forevige! –
Men kaserne- og skoletoiletter har nu alle dage været kapitler for sig! – For en sikkerheds skyld skal det dog bemærkes,
at der ingen soldater var til stede, for så havde piben jo nok fået en anden lyd! –

Og så kommer turen til spisesalen. Højby: ”Også spisesalen trængte hårdt til fornyelse!”
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Bordet var hesteskoformet og dækket af en uappetitlig voksdug.
Der var plads til 68 elever og 3 inspektorer. Disse inspektorer var anbragt således, at de kunne
overvåge de enkelte elevers spisning: opførsel og spisemåde. De måtte øse suppen op og skære
stegen for. Og denne inspektion var ikke uden betydning. Ved små- bordene var tilsynet i nogen
grad forflygtiget.
Fru Højby fik indført småborde med duge og blomster! Når man tager i betragtning, at
middagsmåltidet tog ca. 20 min., vil man kunne forestille sig, at dugene i ugens løb skiftede
udseende, selv om de fra starten var forskelligartede. Man må endvidere huske på, at
kostskoledrenge jo er drenge. Den mere spartanske spisestil er fremherskende! og duge og blomster
spiller en underordnet rolle.
Maden var god: rigelig, veltillavet og sund! Eleverne blev vejet og målt to gange om året, og hvis
de ikke ”tog på”, fik de ekstraforplejning på skolens sygehus. –
En gang, da skolens sportshold deltog i et stævne i København, fandt man ”dagen derpå” følgende
notits i avisen:
”Sorø Akademis Skolehold var – alle andre forhold ufortalt – en strålende reklame for Sorø
Akademis køkken!”

Og nu om nybygningen
Højby: ”Kurator Koch kunne ikke gå med til noget så gennemgribende og dyrt, så nu kom det mig
til nytte, at jeg kendte ministeren personligt, og at min studiekammerat Eiler Mogensen som
kontorchef i undervisningsministeriet behandlede disse sager. Den 12. september 1956 bevilgede
Finansudvalget penge til en arkitektkonkurrence, som den 4. februar 1957 blev vundet af firmaet
Hoff og Windinge.” –
På grund af kurators modstand lykkedes det ikke at få finansieringen i orden før jeg i sommeren
1958 blev udnævnt til undervisningsinspektør; men så traf jeg med Jørgen Jørgensen, der nu var
blevet undervisningsminister, den aftale, at sagen skulle afgøres, inden jeg forlod Sorø.
Ved et længere møde i Sorø den 7. juli 1958 søgte ministeren forgæves at få kurator til at gå ind for
planen, og det endte med, at han henvendte sig til mig og sagde: ”Nå! Så må du sige, hvad det er I
ønsker, og så laver vi det! som du vil have det”. – Inden jeg fik svaret, bemærkede kurator, at han
vel så godt kunne forlade mødet! ”Ja, det kan De godt”, kom det kort fra Jørgen Jørgensen.
Dermed var byggeriet sikret, og en gennemgribende modernisering af Sorø Akademis Skole var i
gang.
Jørgen Jørgensens svar til kurator finder jeg kort, kynisk og brutalt! Højbys ”venskab” med
ministeren finder jeg personligt usmageligt: politisk venskab! – således bør Sorø Akademis Skoles
fremtid og trivsel ikke fremmes. Højbys venskab med ministeren smager af rektorens trambolinspring mod højere mål.
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Dette var den bygningsmæssige indsats under rektor Højbys rektorat. Og der er forskellige
meninger om planernes udførelse. Men hovedbygningens øverste etage med de 16 kamres
ombygning til klasselokaler var en strålende forandring! Jeg oplevede jo selv at undervise i disse
lokaler de 2 sidste år af min embedstid. De 16 kamre med de 68 elever havde jeg jo stiftet nøje
bekendtskab med, og disse ”rum” var arnestedet for meget ”drøjeri”. Her følte man sig som
”vagthavende politi”. Her skulle man skærme de ”små drenge” mod de stores overlast. Men derom
har jeg før udtalt mig! Og det punkt berører Højby ikke! –
Det nye alumnat med de 5 fløje til i alt 100 elever og 5 adjunktboliger er bygget i en helt ny stil.
Om dette ”bygningsværk” er der delte meninger. Set fra Akademihaven op mod lærerboligerne ser
bygningen indbydende og smuk ud. At der er forekommet bygningssjusk, så at regnen har skadet
bygningerne og har medført kostbare reparationer, er en beklagelig sag!
”Store plads” som cricketbane er nedlagt og erstattet af ”stadion” ved søen. Stadion er en pragtfuld
plads. ”Store plads” er nu ikke mere den yndede skueplads for tilskuerne ved cricketkampene. Der
gik et par vinduer og tagsten med ved disse lejligheder; men tilskuerkredsen dannede en ”varm”
ramme om spillet, og denne tilskuer-interesse savnes nu til skade for stemningen! – Men den side af
sagen berører jeg ikke. Jeg holder mig til min egen ”slagmark”. –
Højby: ”Det er indlysende, at der på en skole som Sorø Akademi måtte ske meget ud over selve
skolearbejdet!” – Med særlig sympati og glæde dvæler rektor ved: ”Kongeballet”, ”Vandballet”,
”Bleballet” og ”Baldurballet!” – Han fremhæver de særlige initiativer fra skolens og lærernes side:
”Musikforeningen” og ”Oplæsningsforeningen!” Og han fremhæver endvidere elevernes egne valg
af kunstnere til deres Balduraftener: Deriblandt: Klaus Rifbjerg, K.K. Steincke, Hans Jørgen
Lembourn, Hans Scherfig, Hans Kirk og Soya! - Som man ser, var der underholdning for enhver
smag! –
Med særlig glæde nævnes også besøg af kongeparret i skolen og kirken 1955, og med stolthed viste
Højby og frue den traditionsrige kostskole frem for både hjemlige og fremmede gæster:
labourlederen: Hugh Gaitskill og den demokratiske præsidentkandidat Adlai Stevenson osv. osv..
Jo! Højby var glad for at være rektor i Sorø. –
Men Højby aflagde også genvisitter i de pågældende stater: 1955 et besøg i England for at studere
kostskoleforhold. 1957 Amerika i 2-3 måneder.
Højby: ”På en eller anden måde havde statsminister H.C. Hansen fundet på, at jeg skulle bruges til
mere end det i Sorø, og med Niels Matthiassen som mellemmand fik han mig først anbragt på en
valgplakat ved Folketingsvalget i 1957. I teksten opfordrede jeg vælgerne til at lade fornuften råde
og stemme socialdemokratisk”. –
I 1958 fyldte undervisningsinspektør Højberg Christensen 70 år, og en afløser skulle findes. Og nu
henviser jeg til Højbys egen bog: ”Som jeg oplevede det!” – 1958 forlod Højby Sorø.
Men jeg vender tilbage til rektorfamiliens privatliv. – Betragter man rektor- parrets billeder foran på
bogens bind og på dens bagside, skulle man tro, at de var ”velsignede med et jernhelbred”. Dette
var ikke tilfældet. – Højby: ”Et års tid efter vor ankomst til Sorø, blev jeg angrebet af en ondartet
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bronchitis, som udviklede sig til en generende bronchial astma, som jeg siden har måttet slås med
uden større held”. –
Dette bar han som en mand! Af og til måtte han holde sengen, og på denne måde kom jeg i nær
berøring med Højby og frue, når jeg besøgte ham i soveværelset i embeds- medfør og som hans
ven! Jeg var jo fra Bohns sygdom vant til at benytte baggangen under disse besøg – ofte sammen
med lægen: Otto Rasmussen. Ved et af disse besøg ”busede” det ud af Otto Rasmussen: ”Så! nu
mødes vi igen! lektor Pedersen!”. – Det behagede ikke fru Højby!
Som før berørt, bestod der et nært venskab og et godt samarbejde mellem os i Højbys 4-årige
rektortid. – I Højbys tid betød de nye lokaleforhold og elevernes boligforhold store forbedringer.
Med hensyn til ånd og tone på Sorø Akademi, i det hele taget den pædagogiske trivsel, da skete der
ikke større fornyelse! Den konservative, traditionsbundne ånd trivedes i bedste velgående. Det er
vanskeligt at pille ved en gammel kostskoles traditioner, og hvis man forsøger at forandre blot en
lille detalje, risikerer man at støde på store vanskeligheder (f.eks.: de gamle soranere!).
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Tilbageblik på skolens rektorer
Men denne periode med skiftende ledere giver stof til eftertanke og sammenligninger!
I 43 år var jeg aktiv i Sorø Akademis Skoles arbejde. Og i 15 år har jeg nu været passiv tilskuer. I
aktiv tjeneste 7 år som inspektor på alumnatet. I 28 år skoleinspektor under de skiftende rektorer. I
8 år som stedfortrædende rektor og fungerende rektor. Ikke mange har gjort mig det efter med
hensyn til indvielse i en kostskoles liv og virke! Og jeg elskede min gerning! I stille stunder tænker
jeg nu over denne min indsats – og med megen selvkritik! Det var en krævende gerning, der
oversteg mine evner; derfor de begåede fejl, der skyldtes manglende erfaring. –
Og jeg kaster nu blikket tilbage på rækken af rektorer, under hvem jeg har arbejdet! – RaaschouNielsen var min rektor i 22 år. Han var rektor i 30 år, anbefalet af sin forgænger rektor Hoff. R-N
var selv gammel soraner og ved sin ansættelse lærer ved Herlufsholm Skole. Altså kendt med
kostskoleånden. – Han blev som en ”Fader for Sorø Akademis Skole” anerkendt og beundret! Der
var ro og harmoni over skolens arbejde: - Han ofrede Sorø Akademi al sin tid og alle sine kræfter.
Ved Raaschou-Nielsens afsked 1941 blev han ikke rådspurgt med hensyn til valget af efterfølger.
Rektor West var gammel soraner og havde været lærer ved Akademiet under Raaschou-Nielsen
(1914-1918). Ved ansættelsen var rektor West 61 år gammel! Og han var allerede syg. Hans
ansættelse var således fra begyndelsen en misforståelse!
Rektor Bohn kom til Akademiet i 1920 som adjunkt, og han overtog rektoratet i Rungsted i 1939. I
1944 overtog han rektoratet i Sorø, som han beklædte indtil 1954. Men allerede i 1944 var han
mærket af sygdom. Så også dette var – af forskellige grunde - en misforståelse!
Hvorfor disse misforståelser? For Wests og Bohns vedkommende spillede ærgerrighed og
forfængelighed en rolle; men de stillede sig ikke klart, hvilke krav disse stillinger forudsatte, og
således gravede de på en måde deres egne grave! De kendte ikke begrænsningens kunst.
Men hvorfor ansatte ministeriet dem så? Der er jo et begreb, der hedder: ”ansøger-anciennitet”.
Der er et begreb der hedder: ”Ansøger han, da kan man ikke komme uden om ham uden at krænke
ham”. Ministeriet har jo ikke begreb om, hvad der tjener skolens tarv, og skolen kommer til at sidde
med ”Sorteper!”
”En skoles liv, ånd og lykke er jo ikke ”legetøj”! Der er værdier på spil, der kan tage skade”. –
Og så stiller jeg spørgsmålet! Hvad var det, der lokkede Højby til Sorø efter Maribo? Der var, der
måtte være særlige bevæggrunde, og også her giver Højby selv svaret: ” På en eller anden måde
havde H. C. Hansen som statsminister fundet på, at jeg skulle bruges til mere end det i Sorø…”,
Altså! ”Rektorstillingen skulle bruges til mere end det i Sorø!” Politisk ærgerrighed lokkede Højby
bort fra Sorø! Forstå det, hvem der kan! Højby var vestjyde. Han havde opnået opfyldelse af sit
pædagogiske ønske: rektorstillingen i Sorø. – Hans akademiske interesse var dansk og historie. Sorø
og i særdeleshed Sorø Akademi måtte være netop ”stedet” for rektor Højby; men nej! Han skulle
bruges til mere end det i Sorø! Pædagogikken måtte vige for politikken, og de to interesser kan ikke
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forliges. Derfor forlod Højby Sorø, både Akademiet og byen, både sin placering i skolens liv og i
byens socialisme! –
Men også, hvad hans rent lokale, boligmæssige anbringelse angår, havde han vanskeligt ved at falde
til ro: Horsens, Maribo, Sorø, København, Kokkedal, Veddinge Bakker, Ejby, Viborg. – Fru Ulla
døde 1974. – Han føler sig ene! –
Fandt Ulla og Sigurd lykken ad disse veje? Lisbeth og jeg blev i Sorø, og her fandt vi to lykken!

”Sælsomt er lykkens gaver rundt fordelt –
som tanker er de spredt fra syd til norden,
og såre få besidde lykken helt!”
Oehlenslägers Aladdin

Men for øvrigt henviser jeg til: Soranerbladet: Juni 1976. Højesteretssagfører Jonas Bruun, student
fra Sorø 1929 og ledende formand for Soransk Samfund. Han slutter sin anmeldelse af Højbys bog
således:
”Jeg tror, det havde været en sådan god ide, hvis lederen af efterskolen i Vester Vedsted havde
sendt sin opvakte og flinke søn, Sigurd, på Sorø. Han ville have føjet sig udmærket ind i skolens liv
og var blevet en storartet gammel soraner”.
Og nu har rektor Arne Østergaard ledet skolen i snart 20 år med fast hånd og under særdeles
vanskelige forhold!

Til mine børn, svigerbørn og børnebørn!
Jeg håber, at I af denne min beskrivelse af forholdene på kostskolen vil få det indtryk, at jeg befandt
mig vel på Akademiet. Jeg satte pris på min gerning blandt drengene! Der var fart over feltet! Nok
at gøre på mine betroede poster. Mange gode venner blandt eleverne – også enkelte ”uvenner”. –
Er man fornuftig lever man længe! Er man temperamentsfuld, lever man lykkeligt! (Jeg er p.t. 85 år
gammel).
”Den fornuftige har holdt ud,
Den lidenskabelige har levet”.
Chamfort.
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Om jeg ville have valgt denne skoleform, hvis jeg skulle vælge stilling den dag i dag? –
Vel næppe! Tiderne har forandret sig! – Om til det bedre? Jeg ved det ikke!
Det nye er ikke alt sammen godt! Det gode er ikke alt sammen nyt.
Der er forløbet ca. 60 år siden da! Mange af mine elever fra den tid lever endnu i bedste velgående.
Alle uden undtagelse lader disse år passere revy. Alle fælder deres domme! Også over os lærere! Så
I må være forberedte på noget af hvert!

Den ældre Edda: ”Den Højes Tale”: Thøger Larsen –

”Fæ dør – Frænder dør,
Også du skal dø;
Eet jeg ved, som aldrig dør,
Dom over hver en død”.
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Familielivet i Molbechs Hus og på Elmevej
Gerda
1939 kom Gerda til verden, den 14. august. Hjem til Klosterporten kom hun efter 14 dages ophold
på Sorø sygehus, og således oplevede hun krigens udbrud og ikke én fredens dag før 1945. Men hun
og Else og Aage var enestående lykkespredere inden for hjemmets 4 vægge. Gerda samlede hurtigt
en kreds af veninder om sig: Hanne Jørgensen! Hun var et godt patriotisk barn, der værnede om
hjemmet mod Værnemagten! En dag hørte vi de to børn i deres leg med høj røst råbe: ”Vi slår
tyskerne ihjel!” lidet anende, at tyskerne patruljerede lige uden for gærdet!
Dette hjertevenskab med Hanne varede ved, indtil Jørgensen udnævntes til rektor i Ribe 1947. Men
Gerda trøstede sig hurtigt med en stedfortræder: Grethe Duval Hansen, datter af bestyreren på Sorø
Gasværk. Dette venskab består endnu – usvækket (1978). Grethe flyttede med familien til Holstebro
og bor nu i Aarhus. De var sidekammerater i Sorø Borgerskole og fra 1955 i Sorø Akademi, og de
var hjerteveninder.
Gerda blev student 1958 med et smukt resultat, og samme år kom hun i huset hos læge Epstein i
Harrow. Hun perfektionerede sig i sproget i løbet af året 58-59. Hun blev derpå optaget på Jonstrup
Seminarium, hvorfra hun dimitteredes 1962 – samme dag som jeg fik min afsked 70 år gammel!

På skovtur med Inge og Aage til Reersø 1962. Jeg har lige fået min afsked
og Gerda er lige blevet dimitteret fra seminariet

Gerda fik hurtigt ansættelse på Amager: Korsvejens skole, hvor hun nu (1978) er overlærer. Her
lærte hun Troels Sigurd Berg (Kastrupgårdsskole) at kende og den 11.9 1965 blev de gift i Store
Magleby kirke og fik deres første hjem i Harevænget for lidt senere at flytte til Skippervænget i
Dragør, hvor de byggede nyt hjem, helt efter deres eget ønske. Der bor de dejligt med deres to børn:
Ulla og Søren, og ofte kommer Troels’ to piger: Mette og Karen på besøg.
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Med en enestående flid og dygtighed, dygtiggør hun sig fagligt i dansk, tysk og engelsk med
kursusophold og besøg i England og Tyskland og på lærerhøjskolen. Troels er nu viceinspektør på
Kastrupgaardsskolen og står ikke tilbage med hensyn til evne og energi. Vi følger dette hjem med
den største beundring og glæde! –
Konfirmeret 17. april 1955. Familiefest!
Mens jeg skriver dette, opholder familien sig i Østrig, Kärnten og Wien. Camping. Ulla og Søren er med dem på alle
disse ferieture! – De kom hjem i god behold den 17.7 1978.

Sørens konfirmation i 1986.
Ulla – Mette – Søren og Karen i Dragør

Gerda og Troels 1987. Skippervænget
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Else
1934 kom Else til verden, den 8.8. Hendes komme var imødeset med de største forventninger – til
trods for bedstemoders tvivl: ”Der kan ikke fødes piger i vor familie”. Og disse forventninger har
Else til fulde indfriet. Når vi ser bort fra de frygtelige sygdomme, som hun har måttet gennemgå,
har hun ved sit væsens kærlighed over for alle i og udenfor hjemmet - ”lagt alle for sin fod!”
Hun blev elev i Sorø private Realskole. Derfor afsluttede hun sin Sorø skolegang med realeksamen
med fint resultat; og hun fulgte sine huslige interesser: 1 år i huset hos sin moder. 1 år hos
domprovst Bay i Aalborg, hvor hun bl.a. lærte biskop Erik Jensens at kende og ikke mindst
knyttede hun forbindelsen tættere med bedstemoder, onkel Johannes’ og Oles. Efter ca. 1 år i
Dianalund, hvor hun var på værksted og lærte sløjd og vævning osv. under frøken Warmings
vejledning, blev Else optaget på Terapiskolen i Hellerup, fra hvilken hun dimitteredes som
ergoterapeut med udmærkelse, et kursus, som hun delvis selv bekostede som hushjælp i private
hjem.

Else ved sit elskede håndarbejde, Alf ser til fra baggrunden

Det var en fryd at have Else i sin nærhed og se hende – særlig under hendes ophold i Dianalund
komme løbende ned fra Klosterporten af lutter længsel efter Molbechs Hus og dets indhold: Gerda
– Aage – moder og mig! –
Men hun har jo også fået tid til at dygtiggøre sig i dansen hos fru Stevns, og med Alf som partner;
men dette kapitel hører hjemme i et andet kapitel! Andetsteds! –
Under et kort ophold i England fik Else nogen øvelse i behandling af det engelske sprog – en
øvelse, der var tiltrængt! – da det var hendes svage side fra skolen. Denne øvelse kom hende til stor
nytte senere i Amerika! –
Udbytte af terapien fik Else på Oringe og St. Hans hospitaler, hvor hun havde megen glæde af
frøken Clemens. Så fulgte forlovelsen! Alf tog sin eksamen 26.1 1960. Brylluppet holdtes i
Molbechs Hus, 30.1 1960. – ”Ægteparret” rejste til Sverige og derpå til Seatle. Han som
turnuskandidat på et hospital. Hun som terapeut på et andet hospital. Og her supplerede hun sin

343

kunnen i sproget! – Efter 16 måneders forløb vendte de tilbage til Danmark. De sidste 4 måneder af
opholdet i Amerika tilbragtes på rundtur gennem hele Amerika (USA og Canada).
Mens jeg sidder og nedskriver dette (9.7 1978), vender Else og Alf tilbage fra Tunesien med ”Spies”, hvor de har holdt
sommerferie en uge sammen med deres 4 børn Christian (15), Jacob (13), Peter (11) og Lina (9).

Else blev konfirmeret den 10. april 1949: Familiefest.
Christian: Konfirmeret: 24. april 1977.

Annes og Peters bryllup den 7. september 1991.
Lina – Jacob – Anne – Peter – Kirsten og Christian
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Aage
Aage: 27. marts 1933 kom han til verden og spredte ubeskrivelig glæde om sig; derom har jeg
berettet. – Han kom i Sorø Borgerskole og fik flinke lærere, og han klarede sig fint! Og i 1944 blev
han optaget i 1.m på Akademiet. Blandt kammeraterne befandt han sig vel: afholdt og beskedent
tilbageholdende. Han blev student 1951: nysproglig med et godt resultat!
Når skolen ikke lagde beslag på hans tid hjalp han mig i haven, og han havde sit eget værksted i
udhuset. Men også uden for hjemmet var der bud efter ham. – Han blev spejder og havde en
udmærket ven og læremester i adjunkt Svend Ranvig. – Og som spejder avancerede han til tops i
”Hjortepatruljen”. Men på Akademiet deltog han med interesse i terræn- sporten og med gode
resultater. –
Han var nysproglig, men havde i grunden mest brug for matematikken for at uddanne sig til
forstmand: spejdersporten og friluftslivet og Sorø havde bestemt hans vej!Men foreløbig ønskede han at aftjene sin værnepligt. I 2 år var han ”i trøjen”. Først i Vordingborg.
Siden på Kronborg for at slutte på Reserveofficersskolen på Gurrehus som løjtnant (R) 1953.
(Kaptajn af reserven 1963). Han var glad for sin uddannelse i militæret, og han lærte en masse af de
flinke officerer og blandt kammeraterne!
Men stadig stod forstvæsenet øverst på hans ønskeliste, og han tog så matematisk studentereksamen
1954 (Ahms kursus) og blev med fint resultat optaget på Landbohøjskolen 1954.

Skovbrugsstudiets landmålings- øvelse på
Eremitagesletten 1955
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Forstkandidat 1960 med et udmærket resultat. Og vi er lykkelige, for nu står vejen åben til hans
forstlige fremtid: Skovrider i Dansk Skovforening 1961 – Forstander for Skovskolen, Nødebo:
1972. –
Mens jeg sidder og skriver dette er han på ferietur med Inge og de tre sønner: Henrik – Lars – Søren i Wien: Camping!

Gift: 25.11 1961 med Inge Rasmussen. (Født 17. marts 1940).
Aage konfirmeres 21. marts 1948. Familiefest.
Henrik konfirmeres: 1976. Palmesøndag 11. april.

Besøg af vennerne: Ole Jørgensen – Jørgen Møller Christensen
og Alf Wennevold (i midten) – engang i 50’erne

346

Vincens
Vincens Steensen-Leth. Født 1.3 1936. Søn af ambassadør Steensen-Leth. Helsingfors – Tyskland –
Paris – London og til slut Rom. Vincens kendte således ikke meget til et hjem. Hos os var han i 5
år. Det længste sammenhængende ophold før han selv stiftede hjem og blev godsejer på
Steensgaard.
I begyndelsen af hans ophold hos os var han en fremmed fugl, han var sær og u-charmerende. Han
havde jo fristet en omflakkende tilværelse. Mellem vore egne børn og ham opstod der intet venskab
eller fortrolighedsforhold.
Først i gymnasietiden følte han sig hjemme hos os, hvilket han gav udtryk for på Lisbeths og min
sølvbryllupsdag:
”Før jeg kom til Dem, befandt jeg mig dårligt i Sorø. Efter at jeg kom til at bo hos Dem, har jeg følt
mig lykkelig: Tusinde tak!”
I gymnasietiden var han den gode kammerat og faldt til mellem eleverne. Også lærerne lærte at
skatte ham for hans interesser: særlig musik, litteratur og historie, og i 1956 bestod han
studentereksamen med et pænt resultat. Dette var hans og forældrenes foreløbige mål! – Faderen
ønskede, at han skulle være soldat; men hans fysiske lidelser forbød dette: (nervesmerter). Han
uddannede sig derefter i landbruget herhjemme og i England og Frankrig for som eneste søn at
overtage godset på Langeland: Steensgaard.
Han er jo slægtsstolt og ofrer sin tid og dygtighed på driften af familiegodset og traditionerne! Men
han holder også sine boglige interesser ved lige, hvilket er af stor betydning, da hans hustru Bodil
Hejde Jørgensen studerer og er cand. phil. – på vej til cand. mag. i litteratur og engelsk. De blev gift
12. januar 1967 og har to søde børn: Henning Vincens og Charlotte. Forbindelsen mellem hjemmet
her og familien på Steensgaard hviler på gensidig hengivenhed og venskab!

Aage - Vincens og Jørgen 4. oktober 1992 (100- årsdagen).
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Jørgen
Jørgen Raaschou-Nielsen. Født den 25.6 1936.
Optaget i 4.m 1951. Student (mat.) 1955. På grund af katastrofen (skilsmissen) i hjemmet kom
Jørgen på ”kostskole”. Vi anede jo ikke, hvad årsagen var, og på grund af denne uvished udtalte vi:
”Han er jo vor gudsøn, og han skal bo her”! – Han boede her i 4 år: skæbnebestemmende for
Jørgen og - for Lisbeth og mig! –
Og således gik det til, at vi, da vore egne børn tog hjemmefra, fik to plejebørn i huset.
Til trods for problemerne af forskellig art har vi knyttet os med stærke bånd til både Vincens og
Jørgen, og de to elever blev gode venner – så forskellige de end kunne være – og er det stadig. De
har været kærlige og opmærksomme mod os altid, og de lader ikke nogen lejlighed ubenyttet til at
vise os, at Molbechs Hus har været et godt sted at være i deres brydnings-år.
Jørgen fandt hos os forståelse og trøst, når han syntes, det hele så, så fortvivlende ud, og vi var rede
til at love ham, at vi aldrig ville svigte ham, og det har vi holdt! – I sit ægteskab (26.6 1965) med
den kære Suzanne har han det trygt og harmonisk sammen med sine 3, nej deres 3 henrivende børn:
Anne-Marie – Dorte – Peter Nicolaj.
Først soldat – dernæst håndværker: tømrer, dernæst på Kunstakademiet og arkitekt: M.A.A.. Han er
efter nogle år hos Erik Møller nu selvstændig, og det går fint! Han har nået de mål, han har sat sig
og er lykkelig.
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Elmevej
I 1960 købte vi dr. Linds hus på Elmevej, Frederikserg, Sorø, og i sommeren flyttede vi fra
Molbechs Hus.
På Elmevej boede vi i 19 gode år indtil vi i 1979 flyttede til Søndergade inde i selve Sorø.
Fra Elmevej tog jeg min afsked i 1962 efter 43 års ansættelse ved Akademiet.

Det sidste lærerbillede før min afsked i 1962. Rektor Arne Østergaard midtfor.

Vi fik megen glæde af huset og haven på Elmevej. Det hele var overkommeligt, og vi frydede os
over de daglige gåture i skoven.
Herfra udgik også vores mange rejser til udlandet over en årrække, navnlig Italien var vores
foretrukne mål.
Og det var her på Elmevej, at vi glædede os over de talrige besøg af børn – svigerbørn og
børnebørn.
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Huset, haven og skoven dannede gode rammer for familielivet gennem de mange år, hvor
børnebørnene kom til.

Huset, haven med Ulla 1971 og skoven ved ”Lille Finland” 1962.
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Lisbeths 70- års fødselsdag den 27. juni 1976
Den faldt på en søndag; men allerede om lørdagen strømmede det ind med gaver og blomster,
skønne blomster. Søndag morgen: Flag på stang! Og så kom Gunver og lærer Jensen til
morgenkaffen: Kl. ca. 10 kom Ranvig og frue og Truelsen og Nora og Kirsten med Anders for at
lykønske, og kl. ca.11 kom Gerda og Troels og Ulla og Søren; - Aage og Inge og Henrik og Lars og
Søren; Alf og Else og Christian og Jacob og Peter og Lina. –
Køkkenet bestyredes af fru Andersen og fru Danielsen – frokosten indtoges i haven i det skønneste
sommervejr! I tilfælde af, at vejret skulle være blevet vådt eller koldt, havde vi indrettet
soveværelset til salon. Den fik vi ikke brug for. Jeg var flyttet ned i gæsteværelset i kælderen. Vi
kunne ikke lade være at sammenligne med Lisbeths 60 års fødselsdag. Da regnede det fra morgen
til nat. Der var trist på Parnas!
Om eftermiddagen tog Aage og Troels og Alf med børnene ud på en biltur til Suserup og
Fjenneslev.
Der var god plads og god mad og altså også god stemning: Beaujolais – Sherry – Portvin og
Madeira for at skåle med Lisbeth. – Vi var i alt 25.
Vi havde ønsket, at det udelukkende skulle være den nærmeste familie. I hvert fald skulle
børnebørnene med, og alle syntes at være veltilfredse, særlig børnebørnene. De syntes, det var
festligt at være ”voksne”. - Et skår i vor glæde var det, at min broder Johannes døde den 26. juni,
uventet. Men gæsterne mærkede intet og fik intet at vide, før de tog afsked kl. ca. 11. –

Lisbeth.
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Aage, som havde sin moder til bords, holdt en smuk tale til sin moder, i hvilken ledetråden var
kærlighed og omhu! – også Else holdt en meget kærlig tale til sin moder, hvori hun gav udtryk for
sine følelser gennem barndom, ungdom og frem til dagen i dag. – Herluf talte rørt om Lisbeth som
den, der forblev her i Sorø og dannede bindeleddet mellem før og nu! også Knud holdt en smuk tale
og Jens. Ledetråden i disse hilsner var, som naturligt er, en tak til Lisbeth som hele familiens
bindeled til det gamle hjem! –
Sidst takkede Henrik lunt og fornøjeligt for børnebørnenes forhold til farmor og farfar:
Han kunne ønske, at farmor ville komme noget oftere for at besøge gederne og dem selv; men da
det skete for sjældent, måtte de jo komme til Sorø med gederne. Han overrakte et smukt billede af
Søren med et gedekid i favnen, et billede som han selv havde taget og forstørret: et helt kunstværk!
En række strålende taler, der gav udtryk for deres kærlighed og beundring for Lisbeth. – Derpå
kaffe. Kl. 11 Afsked. –
Min egen lykønskning til Lisbeth lød efter hukommelsen – med små afvigelser – og med naturlige
gentagelser fra tidligere kapitler således:
”På din fødselsdag lykønsker jeg dig og siger dig tak for de ca. 50 år. Ved mit besøg i Blokhus gav
jeg dig en blomstervase. ”Blokhusvasen”, som har smykket mit skrivebord ofte siden med skønne
blomster og lyng! – Dette var den første lille gnist! ”De onde år” havde slidt på mine kræfter; jeg
var rastløs og urolig og søgte glemsel i arbejdet og ro i ensomheden.
Men gnisten blev til flamme, og vi blev forlovede den 12. april 1930. Vi blev gift den 21. oktober
1930. Der var jo ingen tid at spilde med at få sin ”kone under eget bord”. Og vi var lykkelige
sammen på Christiansvej. Skyerne fordelte sig, og vi var jo nu to til at dele bekymringerne. Vi følte,
at vi havde fundet lykken, og vi ville værne om den! Men der kom sorg, bedst som vi håbede
allermest. Vi var enige om at søge oprejsningen, hvor vi havde lidt skuffelsen og mødt modgangen,
og den 27. marts 1933 vendte lykke tilbage! Det var, som om skaberen havde hvisket Aage i ørerne,
endnu før han havde set livets lys, at vi 3 sammen skulle vinde lykken tilbage, og det gik i
opfyldelse! – Vi var nu en hel lille familie!
Den 8. august 1934 sluttede Else sig til ”selskabet”. Hun ville ikke stå tilbage for Aage, og derfor
bestemte hun, at hun ville være en pige, da der jo manglede piger i den pedersenske slægt. Ingen
ville på forhånd tro det muligt, men tvivlen blev til vished, og nu var lykken fuldendt; nu var vi en
stor familie med to sunde og glade børn! For dette siger jeg dig tak Lisbeth! – Men også her skulle
vor lykke sættes på prøve! En iskold januar aften kørte dr. Dalmark os til Roskilde, da han ikke
længere selv turde bære ansvaret. Svigerfader tog afsked med os i Klosterporten, og det er ikke
vanskeligt at forestille sig, hvad han frygtede! – Og nu fulgte to angstfyldte måneder. Else blev
opereret på begge ører. Trepanation! Det var epidemi-periode, så Lisbeth måtte ikke besøge Else i
den første tid: smitten! Og lægerne mente, at det var bedst, at barnet fik hjemmet på afstand! Det
var for dig Lisbeth næsten ikke til at bære, at dit elskede barn ikke kendte dig, men talte om dig og
med dig som en fremmed! –
Og endnu frygteligere blev det, da Else kom hjem i sin bandage og skulle passes af dig! Her viste
du et mod, en styrke og en vilje til at bære det psykiske pres, som bandage-skiftningerne medførte:
En styrke, som du ejede, men jeg gad vide, hvilken mand der kunne gøre dig det efter, og for alt
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dette takker jeg dig og beundrer dig! – Else var hjemme hos dig igen! Hun lærte hurtigt at vedkende
sig dig som sin moder. Og så havde vi igen Else hos os. Hendes humør var uskadt, og vi var atter 4
lykkelige mennesker i Klosterporten!
Vi trivedes godt! De onde år mistede deres brod, så at vi følte, at tiden var inde til, at jeg burde
opfriske mine tyske kundskaber på et kursus i München 1938. Trediverne var et gæringens årti i
Tyskland! Du Lisbeth tilskyndede mig til rejsen til trods for, at du blev alene med de kighostende
børn. – I denne måned længtes jeg efter jer, og når jeg fik dine breve eller skrev til dig, var det
vanskeligt for mig at koncentrere mig om arbejdet. Særlig slem føltes længslen, når jeg gik ud for at
købe gaver til jer: dig og børnene. Jeg måtte udsætte indkøbene til Lübeck! Ved hjemkomsten til
Næstved, hvor du og Aage og Else glædede sig til gensynet, udbrød du: ”Hvor ser du dog ud!” Jeg
var gusten og mager. Men nu var vi 4 lykkeligt forenede igen i Bisserup, og tiden gik!
Krigen brød ud! Og i 1939, den 14. august kom Gerda! Mens du led, sad svigerfader og jeg i
sygehusets forstue og filosoferede! Vi vidste jo, at der kastedes lod om vor lykke for fremtiden. Det
blev lykken! Efter nogle kolde og varme bade og svingture slog Gerda øjnene op! I den første tid
sagde hun ikke en lyd, men det indhentede hun, og nu var vi 5 lykkelige mennesker inden for
hjemmets solide vægge og til at stå krigens år igennem, og lykken smilede til os!
Aage bragte Inge, og det var og er en fryd at høre hendes stemme. Alf begyndte belejringen af
hjemmet ved at skrive kort til dig Lisbeth og ved at søge ”hjælp” hos Aage, når han ikke kunne
klare latinen selv, og så kom Troels efterhånden til og sluttede sig til gruppen. Og nu er der hele tre
familier, der kappes om at glæde os.
Og nu på din 70 års fødselsdag ønsker vi dig mange lykkelige år. Jeg gør det i sikker bevidsthed
om, at du er godt beskyttet i tiden, der kommer! Lad os hilse på Lisbeth!
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Min broder Johannes’ død 26.juni 1976.
Det var en selvfølge, at vi ville tage til Aalborg for at være til stede ved bisættelsen i Vejgårds
krematorium! Men da Per var på ferietur sammen med de to børn: Eva og Lars i Italien: Amalfi
osv., var det umuligt at få forbindelse med ham, da de i bil lod tilfældet afgøre, hvor de overnattede!
Først lørdag aften, den 3. juli var de hjemme i København, og først om søndagen var de i Aalborg.
Bisættelsen berammedes til mandag den 5. juli kl. 2. Og nu fik vi travlt med at forberede rejsen så
praktisk som muligt. Det var en vanskelig sag at ordne rejsen mandag, da banegården jo ikke
fungerede i weekenden. Det var umuligt at få pladsbilletter!
Vi stod altså op kl. 6 mandag morgen; toget afgik kl. 7.40. Vi skiftede til ”Intercitytoget” i Slagelse.
Ved ankomsten til færgen var vi så heldige at få pladsbillet til lyntoget ”Limfjorden”, og nu havde
vi en særdeles behagelig rejse: Ankomst til Aalborg kl. 12.58. vi fik tid til at købe bårebuketten, og
kl. 13.50 var vi ved krematoriet og traf familien: Ellens søskende og Christian og Emmy og Astrid
og Johannes Terkelsen. Og Ole og Erna og Poul og Inge. – Per havde været ved toget for at
modtage os; men på grund af vore rejseproblemer havde vi ikke kunnet give besked om
ankomsttidspunktet. Men han fandt tilbage i tide. –
Højtideligheden i den lille sal var meget smuk, og pastor Hørlyck holdt andagten og foretog
jordpåkastelsen.
”Jeg er træt og går til ro --”
”Under dine vingers skygge - -”
”Altid frejdig når du går - -”
Derpå var vi i hjemmet, hvor vi drak kaffe og nød familiesamværet i det kære hjem og tog afsked
med Ellen, der har holdt sig så tapper, selv om hun var alene og havde savnet Per!
Han kørte os til banegården. Toget gik tilbage til Sorø kl. 5.46. Og efter en behagelig rejse – trods
varmen – var vi hjemme præcis kl. 11.40 aften. – En anstrengende rejse, men vi var glade, at vi
havde været til stede, og at alt var forløbet så harmonisk.
Det havde været en begivenhedsrig uge med de forskellige begivenheder: triste og glædelige, en
uge, rig på stunder, der aldrig vil glemmes.
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Julen 1978 og vinteren 1979
Da Aage hentede os, var vinteren allerede begyndt! Fortov og trappe var is- belagte, og Lars
grusede trappen og fortov.
Det havde i lang tid været aftalt, at mor og jeg skulle holde jul i Nødebo. Og vi glædede os på
forhånd meget til julen! Kl. 11. den 24. hentede Aage os, og turen gik godt. Aage er jo en dygtig og
erfaren chauffør, og hans bil er glimrende. Han selv forstår ikke alene bilen, men han kender vejene
og de øvrige bilisters kørsel. Han ved, hvordan føret og vejbelægningen arter sig ved de forskellige
former for vejr!
Inge passede gryderne, og vi startede med en fin frokost. Derpå ”siesta”! Aage, Inge, mor og de to
store drenge var i kirke. Søren og jeg passede huset og os selv imens! Alle var kære og søde, og vi
følte os hjemme! Et dejligt hjem! Og de to kære mennesker overlod os deres soveværelse. Selv
boede de i ”gæstefløjen”. – Middagen kl. 6 var meget lækker: rådyrsteg og citronfromage og ris a la
mande. Jeg vandt mandelgaven: En fed marcipangris. Senere blev den parteret, og vi fik alle et
stykke af stegen. – En dejlig aften, og vi fik en god nat i de dejlige senge!
25.12. Vi blev inde hele dagen. Sjap! Alf og Else og de 4 børn ankom ved 2-tiden: te og godter, som ”vi lod os smage”:
Alle var glade og i god juleform! Vi nød at være sammen!
26.12. Lille tur til Nødebo, men vi vendte om, da føret var slet! Sjap. Islag. Vi ringede til Poul! Erna har det lidt bedre!
Stille dag!
27. 12. Lisbeth med Inge i Hillerød: stolen! Gerda og Troels med Ulla og Søren! Te! Godter! Hygge. Alle glade. –
Aften TV. Jussi Björling! Herligt. I seng kl. 11.
28.12. Inge på apoteket – fygning – Lisbeth var med Aage i Hillerød efter stolen. Lisbeth overtog styret under Inges
fravær. Gerda og Troels ringer!

29.12. Ondt vejr! Vi havde bestemt, at vi skulle tage hjem til Sorø for at ”passe” huset! Kl. 10.15
kørte Aage og afbrød al diskussion om det forsvarlige ved at foretage turen! – I Sorø kl. 12.20. Vi
fandt alt i orden til vor modtagelse. Jensen havde jo passet huset!
Lisbeth gør indkøb fra bilen, frokost med Aage! Han skifter dæk og kører 13.30. Han kom godt
hjem 15.30, altså 2 timers kørsel i det farlige føre! Og det var i sidste øjeblik!
30.12. Hermed slutter Lisbeths dagbog! Og jeg fortsætter beretningen. For nu begynder dramaet på
vejene i det forfærdelige vintervejr: Hård frost! 10-15 graders frost og stærk storm fra nord- øst.
Kaos i trafikken overalt! Heldigvis havde Lisbeth gjort indkøb hos slagteren, så at vi nu har maden
sikret til Helligtrekongersdag. Al udkørsel frarådes! Sneplovene giver op! Falck og militæret søger
at klare den absolut nødvendige trafik. Togtrafikken delvis standset. Flyvningen standset og
færgetrafikken næsten helt standset. –
Jeg selv stod op kl. 7 og ”fejede for vor egen dør”. Også om eftermiddagen foretog jeg en fejning
og snekastning på trappe og fortov – temperaturen på minus 10 -15 grader. Bivejene lukket overalt!
Digerne på Kejnæs er truet! Og masser af rejsende må indkvarteres i 100-vis af skoler og hoteller
overalt i landet, særlig i Sydsjælland og Lolland-Falster og ved grænsen.
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31.12. Den sidste dag i året. Et rædselsfuldt vejr: Vejrmeldingen lyder: ”Al udkørsel frarådes”! Al
udkørsel frarådes absolut! Det er livsfarligt at færdes på fortove og kørebaner til fods! Bliv hjemme!
Selv den absolut nødvendige kørsel i tilfælde af sygdom kan kun gennemføres af Falck og
militæret. Det henstilles, at man skal undlade at benytte telefonen. Den skal kun bruges i tilfælde af
sygdom for ikke at blokere ledningen! Togtrafikken er i kaos overalt! Flyvning! Færgetrafik –
Aage ringede og ønskede os Godt Nytår! Gerda har lige ringet. Dragør er blokeret, og Gerdas
telefon har været lukket i formiddag. Hun har lige nu kl. 15 ringet og ønsket os Godt Nytår! I er alle
kære!
Efter Gerdas gode ønsker for nytårsaften klædte jeg mig i arbejdstøjet og ”fejede for vor egen dør”.
Da jeg kom ind efter denne ekspedition, kom Bøje Petersen og ønskede os Glædeligt Nytår ved et
bæger vin. Og så lyttede og kiggede vi på Tjaikovskijs: ”Nøddeknækkeren”: pragtfuldt (fra
England), uforglemmeligt, smukt! Vi glemte helt, at nytårsstormen rasede udenfor.

Nytår 1979
Vinteren meget streng jf. vore daglige optegnelser.
5.1. Normale forhold næsten overalt; men fra aviserne hører vi, at mange har måttet tilbringe julen
under uhyggelige forhold: Tappernøje og Hamborg banegård osv. Bilerne havnede i vejgrøfterne og
enkelte steder måtte bilisterne, turisterne sidde i kolde huse eller begravede biler i flere døgn. – Nu
truer isen de danske fjorde og havne: Limfjorden! Isbryderne arbejder og hjælper med
forbindelserne til øer og udsatte havne. Ellers er der nu normal trafik i luften, på jorden og til søs.
Og i dag mildnes temperaturen.
22.1. 2-6 graders frost. Lisbeth hos tandlægen. Vejret er surt og trist. Det smitter på humøret; men
vi forsøger at hygge os hjemme! – Skatteskema! – Det er et skår i glæden!–
26.1. Fælt vejr og føre! Hos tandlægen og fik protesen sat på plads efter tandudtrækningen. En
ubehagelig omgang, og nu sidder jeg og venter på, at bedøvelsen skal fortage sig. Tog taxa hjem!
Lisbeth med!
Aages har fået farvefjernsyn! – Is-vanskeligheder!
27.1. Det er koldt og blæsende 3-6 graders frost. – Fortovet er ordnet, men snevoldene, som øges på
vejbanen; forhindrer en mere grundig kastning. Kommunen har tilbudt snekastning for
folkepensionister; men det har vi intet hørt til!
29.1. Dårligt føre. Omkring frysepunktet – indkøbstur. Jensen kommer for at undersøge:
Skatteopgørelsen. Dette arbejde rider mig som en mare. Det går mig på nattesøvn og – nerver. –
Skatteskemaet færdigt! –
31.1. Koldt. Jeg stod op kl. ca. 7. Klædte mig på i gammelt tøj – kastede snevolden væk for at give
plads for olievognen. Olievognen kom kl. 11. Nu kommer solen, og jeg sidder og bager mig i stuen
og venter på Lisbeth, der er hos damefrisøren. Det er dejligt med solskin.
Og således gik januar!
12.2. Afleveret skatteskema! Fik ros. Jeg er stolt: Ug. Frost. Føret dårligt!
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”Den kjedsom vinter går sin gang”.
13.2. Det er koldt: nord- øst! Vi gik tur og gjorde indkøb. Føret fortsat dårligt. Man skal gå
forsigtigt! Vi hygger os inde med læsning.
16.2. Vejret er frygteligt: biler i massevis sidder fast i sneen, der fyger! Særlig slemt er det på
Lolland – Falster og i hele Nordtyskland. De store færger sidder fast i isen. Situationen, er kaotisk!
Al unødig udkørsel frabedes eller forbydes helt! Helikoptere og bæltekøretøjer fra militæret træder
hjælpende til: brækkede ben – barselskoner og indefrosne mennesker og dyr hjælpes om muligt!
18.2. Stod op kl. 7.30. Ved radioen kl. 8 hørte jeg, at situationen var uforandret: al udkørsel
frarådes! Rejsende over Storebælt: Bliv hjemme! 4 graders frost – isslag. Efter morgenmaden
kontrollerede jeg føret! Fejede for min egen dør. Vor nabo: Christiansen ligger syg: foreløbig en
uge! Gerda og den øvrige familie har det godt. Søren har dog feber, men kan ikke holdes i sengen. –
Hos vor nabo: uorden med vandrørene! Altså Jensen. Vi er taknemmelige for, at vore installationer
holder!
Hilsen fra Harry Halkensteen Jørgensen (Ruds-Vedby): Student fra 1950. En pragtfuld elev! – og
nu er klokken 13. –
19.2. I dag begynder det at lysne! Storebælt begynder at blive normal. Flere færger i fart! –
Isbryderne arbejder! Togene kører igen på de fleste hovedlinjer. Stille vejr! Mild frost 1- 4 graders
frost. Solen kæmper! Ingen snefygning!
20.2. I dag synes vejret at blive smukt med sol og stille vejr. Minus 2 grader, men mange steder har
sneen lukket bivejene og dyr og mennesker lider nød; særlig er det ufremkommeligt på Falster. – I
nat havde Lisbeth et ildebefindende med opkastning, og i dag bliver hun i sengen: te! – hun vil ikke
have lægen tilkaldt! – Influenza? – Nu i eftermiddag er Lisbeths befindende eller
”almenbefindendet” bedre, hun vil i TV gerne se ”Folk og Fæ”: den morsomme engelske dyrlæge.
25. 2. Lisbeth går tur ad gaderne op mod ”Grandalen”. Besøg af Aage Jensen med frue. Gerda
ringede, at de gerne ville komme og hjælpe os med en undersøgelse. Om der var sne på loftet. Men
det var der ikke. Det har Lis og jeg udført ved fælles hjælp! Solen stråler.

357

Berlingske Tidende den 16. februar 1979

3.3. Lørdag. Tøvejr. Jeg har set på fortovet; men der er intet at gøre. Isglat, og vandet driver hen ad
fortovet. Syd- vest; tåge, blæst. Et ubehageligt vejr – Lis på indkøb!
7.3. I nat døde tante Erna. Poul ringede! Vi har talt med onkel Christian – Aage – Else – Gerda. Det
har været et meget hårdt sygdomsforløb. Og i den strenge vinter har det været barsk for Ole og for
Inge og Poul. Christian og Emmy tager til begravelse på lørdag kl. 12; men Poul rådede os til at
holde os hjemme, da bisættelsen finder sted i stilhed! Krematoriet! –
11.3. Christian ringer: Bisættelsen fandt sted kl. 12. Og Christian fortæller om, hvor smukt det hele
er forløbet, og hvorledes familien: de to sønner og svigerdøtre og børnebørnene har taget Ole ved
hånden og om hjertet! Christian sørgede for blomsterne.
Søndagsvejret i dag er godt, og foråret tegner til en god begyndelse! – snevejr: aften og nat.
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14.3. I haven. Den sidste sne er ryddet! Plænen revet. Skuret ordnet! Besøg af fru Stevns.
15.3. Koldt, nord- øst, minus 2-3 grader, blæst. Lis og jeg en lille tur til postkontoret. Storstrejke fra
9-12. (Tjenestemænd!)
Præsident Carter synes at have medgang med sine mæglingsforsøg i Mellemøsten: Sadat og Begin.
16.3. Frost og tø.
”Med hensyn til den politiske situation, da ser det hele kaotisk ud: stakkels Knud Heinesen! Vi her i
huset ser med ubehag for ikke at sige fortvivlelse på tjenestemændenes standpunkttagen. – Det ser
sort ud for Danmark”.
(Knud Heinesen var finansminister i Anker Jørgensens regering).

17.3. Det sner, og jeg har brugt sneskovlen på fortovet – og hos Jensen! Det blæser fra nord- øst.
2 graders frost – et hårdt vejr. Vi må hygge os hjemme i stuen! Her sner det: 6-7 cm. – Vi venter
Ilse og Knud i eftermiddag!

Her slutter fars erindringer den 17. marts 1979.
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Efterskrift

Af Aage Marcus Pedersen
I det følgende vil jeg (Aage) kort berette om, hvad der videre skete i fars og mors liv indtil deres
død i henholdsvis 1994 og 1995.
Far
Som det fremgår af det foranstående, ophørte far med sine skriftlige erindringer og senere
dagbogsnotater i slutningen af marts 1979. Det pludselige ophør skyldtes nok flere forhold.
Vinteren 1979 var usædvanligt hård og tærede på fars kræfter, navnlig de fysiske på grund af den
megen sne og pasningen af hus og fortov. Far var fyldt 86, og det stod efterhånden klart for mor og
familien, at arbejdet med pasningen af hus og have og den lange afstand til butikker og afstanden til
Sorø var ved at blive et problem for dem begge.
I sommeren 1979 var nye boligejendomme i Søndergade i Sorø under færdiggørelse, og i slutningen
af året flyttede far og mor fra Elmevej på Fredriksberg til en dejlig sydvendt ejerlejlighed på 2. sal i
Søndergade i Sorø. Her fik de atter nogle gode år. De levede et stille liv med gåture i byen og i
Akademihaven og med megen læsning og med små besøg hos familien. Fra deres sydvendte altan
kunne eftermiddagskaffen nydes med udsigt til kirketårnet henover Søgades hustage, og mod vest
havde de et glimt af søen.

Familiebillede foran Søndergade i 1982. Troels er fotograf.
Søren P. Aage, Else, Henrik, Søren B. Christian, Lina, Gerda, Jacob, Ulla, Inge,
Alf, Peter, Lisbeth, Marcus, Lars
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I 1986 deltog far og mor veloplagte i Inges og mit sølvbryllup i Fredensborg.

Else – Alf – Inge – Troels – og Gerda sommeren 1988

Efter mange års alvorlig sygdom døde vores søster Else i september 1988 og far og mor deltog i
bisættelsen i København. Far var nu fyldt 95 år og kræfterne blev mindre og udfordringen for vores
mor, der var fyldt 82 år, blev efterhånden alt for stor, blandt andet på grund af den manglende
nattesøvn.
I sommeren 1989 flyttede Inge og jeg til Sorø i en god uges tid for at passe far, mens mor fik en
tiltrængt ”fri-uge” sammen med Gerda og Troels. Det blev i denne ”ferieperiode” klart for os alle,
at tiden - på trods af hjemmehjælpens glimrende indsats dag og nat - var moden til at søge en
plejehjemsplads til far.
I slutningen af 1989 flyttede far ind i en beskeden stue på Holberghjemmet i Sorø. Her fik han den
nødvendige pasning og pleje, og mor kom til hægterne igen og kunne aflægge de daglige besøg i en
times tid hver eftermiddag. Far var træt, han foretrak at blive på sin stue, men lidt tid blev der dog
til læsning og navnlig: Falkenstjernes: ”Håndbog i Dansk Litteratur” med alle læsestykkerne fra de
kendte forfattere optog ham meget, og gæster og personale nød stadig godt af hans mange citater,
både alvorlige og muntre.

100-års dagen den 4. oktober 1992
Den 4. oktober 1992 fejrede far sin 100 års fødselsdag på Holberghjemmet. Hjemmet stillede
selskabslokalet på øverste etage til rådighed og sørgede for et fornemt kaffetraktement til de utallige
gæster, der med Sorøs borgmester i spidsen ønskede at gratulere. Mange familiemedlemmer og
mange lærere fandt vej og gav far en stor dag. Jeg henviser til de mange billeder fra dagen, til
avisartikler og til rektor Østergaards smukke gratulation i Soranerbladet nr. 8. 1992.
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Mange gratulanter

Sorøs borgmester Ivan Hansen gratulerer på fars stue

Christian Wennevold, rektor Østergaard og Alf gratulerer
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Lektorerne: Svend Ranvig og Stevns-Hansen

Inge, Henrik, Emil og Lars

Søren, Anne, Charlotte, Emil, Christian og Peter
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Ved femtiden om eftermiddagen den 4. oktober trak far sig tilbage og gik til køjs, og en stor dag var
til ende for far og hele familien.
Om aftenen havde mor inviteret alle familiemedlemmer og nogle få venner til en
”fødselsdagsmiddag” på Sorø Storkro. Her hyggede vi os i fars ånd.
Ved den lejlighed syntes jeg, at det var på sin plads, at causere lidt over fars liv af hensyn til den
unge generation, der mest havde kendt far som: ”en ældre herre”. Og jeg holdt denne tale:
”Den 100- årige, fødselaren, er desværre gået til køjs, så jeg vil forsøge at gøre ham nærværende i
et par minutter ved at skildre et par træk – som jeg husker ham, og som jeg fortsat vil huske far.
Ny-ankomne gæster blev som regel efter få minutter belært om, at far var vendelbo. Niels
Hausgaard, der som bekendt selv er vendelbo blev engang spurgt: ”Om han var stolt af at være
vendelbo?” – han svarede: ”Nej, men jeg er så taknemmelig” -. Jeg er sikker på, at far i de fleste af
sine 100 år har været både stolt og taknemmelig for sin vendsysselske æt.
Ved lærerkollegiets afsked med far i 1962 sagde Svend Ranvig, at far var: ”En lille mand, men, at
han ville efterlade et stort hul!”
Personlighed.
I min bevidsthed står far som en stor personlighed, der altid har spillet på et stort register af
talenter og temperament og faktisk har gjort det temmelig virtuost. – Han har således altid været
ombølget af hengivenhed, sympati og respekt – hvilket der er talrige beviser på – også i dag.
Talrige ord kan illustrere spændvidden i overskriften: ”Talent og temperament”. – Dette
naturligvis indtil for få år siden, hvor kræfterne begyndte at svigte:
Stor energi – fuld fart over feltet – god og kærlig familiefar – godt humør og lune – streng og
krævende – en klar mening om de fleste ting – ej vattet – troværdig – slagfærdig replik – hjælpsom
og gæstfri – alvorlig – irritabel – gal i hovedet – stresset – fedtet (”Frede Fedthas” tegneserien
under krigen) og meget gavmild.
Far udviste et enormt engagement for familien, skolen og eleverne. Han var flittig og videbegærlig
– studerede (ved bordet) – konservativ og gammeldags – en viljestærk mand der både kunne sige ja
og nej.
Vi er alle præget af arv og miljø, og det er far også i allerhøjeste grad. Miljøet på den magre gård,
de mange søskende, den lange vej til skole og det hårde slid med studierne i København har givetvis
præget ham meget – han måtte arbejde hårdt for at nå sine mål.
Jeg tror, at far her fik forståelse for de svages problemer, og på Akademiet blev han i høj grad de
svages beskytter og de fagligt svages hjælper. Dette har givetvis bidraget til, at far fik så mange
venner blandt eleverne.
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Far underviste som bekendt i dansk, tysk og engelsk. Tysk var hovedfaget, men størst interesse fik
han efterhånden for dansk litteratur – og vi ved, at hans undervisning har præget mange.
Yndlingsforfatterne var jo nok Blicher og Johs. V. Jensen som ”de tunge drenge”, men også ”det
lettere kavaleri”: som Anton Bærentsen, Storm P. og Albert Engstrøm frydede han sig over, og
citerede han med glæde.
Rejser.
Efter krigen cyklede vi sammen eller på skift rundt med far i Danmark – vi boede på vandrehjem og
så på kirker – slotte og landskaber og måtte hver dag have mindst en kulturel seværdighed på
programmet. Far var altid inspirerende, velforberedt og havde gjort grundige forstudier, hvilket
gav rejserne en ekstra dimension.
På et punkt var han en dårlig rejsekammerat for en teenager: han var aldrig sulten! Jeg har senere
lært af en ældre kollega: ”At det er en stor fordel, at en rejsekammerat både kan være sulten og
tørstig med passende mellemrum”.
Efter pensioneringen blev rejser med mor til Italien det foretrukne mål.
”Sport”.
Mig bekendt har far aldrig drevet egentlig sport – men nogle ejendommelige varianter har holdt
ham i fantastisk god form:
”Trappespring med tilløb” i frikvarterene på skolen – ”Gåture 3 meter foran mor i et par
menneskealdre” – ”Havearbejde på gammeldags maner” (nærmest en slags museumsaktivitet for
så vidt angik metoder, påklædning og værktøj) alt under udfoldelse af stor muskelkraft.
Efter dagsværket løb vi ofte ned til badeanstalten i søen, hvor vi præsenterede vores kulsorte tær for
undrende kolleger – jeg kan endnu høre Müller (”fatter”) sige: ”Du er sgu’ et svin Marcus”.
Lektor Raft kaldte denne aktivitet for: ”havesyge”. I øvrigt i en periode praktiseret sammen med
Damgaard Sørensen. De havde sammen investeret i en sprøjte til bekæmpelse af skurv – det fik de
aldrig noget ud af!”

Jeg håber, at jeg hermed har tegnet et nogenlunde dækkende portræt af fødselaren – jeg siger tak til
alle for stor trofasthed og tak til mor! – som ”fandt mønt” til denne sammenkomst”.
Far sov stille ind på Holberghjemmet den 12. januar 1994, 101 år gammel.
Han blev bisat fra Sorø kirke den 18. januar 1994.
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Mor.
Mor blev boende i lejligheden i Søndergade. I det første års tid klarede hun sig godt og fandt tid og
kræfter til familiebesøg, ture i by og park og læsning. Mor var fuldstændig klar til det sidste; men
efter et års tid blev hun svækket af sygdom og måtte i perioder opholde sig på Ringsted sygehus og
på sygehuset i Haslev.
Mor døde den 23. oktober 1995 på Ringsted sygehus, 89 år gammel.
Hun blev bisat fra Sorø kirke den 28. oktober 1995.
Ved en efterfølgende sammenkomst for familie og venner på Hotel Postgården fik jeg mulighed for
at tage ordet:
”Det sidste års tid har mor ikke haft det godt – den første tid på Ringsted sygehus var svær og tiden
på Haslev sygehus med genoptræning var ikke munter, men mor genvandt en vis optimisme og
glædede sig til at komme hjem til lejligheden igen.
Det blev til et par gode uger, men derefter gik det ned ad bakke og i den sidste uge på sygehuset var
optimismen forsvundet.
Mandag morgen fik mor så fred – og det var godt! Hun var fuldstændig klar og hendes sidste ord
som blev gentaget skiftevis var:”

”Tak – tak til jer alle sammen – hils – jeg kan ikke mere – tusind tak!”
Selv om de seneste år ikke havde været optimale, så lykkedes det hende alligevel at få ”skridtet
fronten” godt og grundigt af med deltagelse i bryllupper, barnedåb, fødselsdage og besøg hos børn
og børnebørn, og hun glædede sig ikke mindst over oldebørnenes tilsynekomst og udvikling.

Emils barnedåb i Hønske 1991.
Aage, Inge, Søren, Charlotte, Henrik, Emil, Lars og mor.
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Fars og mors livsførelse var – målt med nutidens alen – yderst harmonisk, velordnet og formentlig
meget sund med faste måltider og daglige ganske lange gåture. Hjemmet var uden stressfaktorerne:
bil og telefon.
Interesserne samlede sig om: familien, skolen, læsning, diskussioner, haven og i de senere år om
mange rejser.
Mor var den rolige, analyserende, støttende, der styrede hjemmets dagligdag. Far var den
dynamiske, udadvendte, diskuterende. Begge var de utroligt gæstfrie – forstået på den måde, at far
uden videre inviterede, og mor klarede resten.
Vi hørte jævnligt om mors og fars entré i vendelbohjemmet i Hvorup som ny- forlovede. De har
formentlig været nervøse begge to – men det gik jo godt, da jyderne konstaterede:
”At hun da var meget fornuftig af en københavner at være”.
Mor og onkel Christian har i de seneste år haft mange hyggelige ”telefonmøder” søndag formiddag.
Det satte mor pris på, og det gjorde onkel Christian også – for: som han ofte sagde:

”Lisbeth har nu altid været så flink”.

Onkel Christian.

Mor var vellidt i alle kredse, hun kunne tale med alle, men opretholdt også en vis distance, og
nymodens ”dusseri” var ikke hendes stil. Hun havde ofte gode og stærke meninger om navnlig
etiske spørgsmål –
Vi vil alle savne mors gode og stærke personlighed.
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Og hermed sluttede en ”Sorø- epoke” for familien. Den strakte sig fra 1911, hvor morfar blev rektor
for det, der dengang hed: Sorø Skole og Opdragelsesanstalt over fars ansættelse som adjunkt i 1919
til mors død i 1995 – sammenlagt 84 år.
Aage

